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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 73 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 74, 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)
VII Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia -
"Armário do terror"  - Menção Honrosa (2022)
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106 POEMAS
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A QUEDA AMERICANA

Toda nação tem o seu tempo

de naturalmente expandir

para depois no cenário político

drasticamente cair.

Porque se observarmos

como lemos ou estudamos,

então realmente veremos

que sempre fora assim,

impérios surgem e caem

sendo ultrapassados por outros

que, assim sempre surgirão

nesse mundo tanto competitivo

como cada vez mais caótico.
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E, em relação aos Estados Unidos,

o que claramente vejo

é, que, por estar dividido

devido ao racismo, ideologias e religião

os seus próprios políticos

estão lhe destruindo

e, como Roma fazendo-lhe ruir

tanto por fora como por dentro

e, por outros governos trair

por não cumprir o que tinha concordado,

desde a segunda guerra mundial

que, apesar dos trilhões de dólares queimados

e as milhares de vidas perdidas

não foi capaz de vencer outra guerra

em que tem participado

e, agora, perante um mundo globalizado

de literalmente quatro polos,

a China é quem está vencendo

e, sem atirar uma bala

como outrora prometera, de fato,

porque agora a guerra é econômica

e, isso é um fato.
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NÃO ME PREOCUPO

Francamente não me preocupo

com o que as pessoas tanto pensam de mim

como também realmente falam,

primeiramente por saber quem sou

e, portanto entender

que não é uma visão política

que realmente forma o ser,

mas sim, o caráter,

portanto aproveitando a ocasião

quero nesse poema deixar bem claro,

não sou comunista

como erroneamente muitos dizem

mas um orgulhoso democrata socialista

e, assim é o fato.
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EXPLOSÃO DA REDE SOCIAL

Devido à tecnologia digital

estou claramente vendo

uma explosão social

nessas redes constantemente criadas

e, que literalmente estão mudando

a forma de tanto escrevermos

como também publicarmos

assim como de lermos, é claro,

levando-nos com isso

a uma outra dimensão

rápida e instantânea,

múltipla e realmente interligada,

porque independente do idioma

circula e se cruza

demonstrando teor, pavor e graça.
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

O nosso país

e, apesar do que dizem

esses corruptos políticos,

não tem uma democracia absoluta

mas sim, representativa,

por isso nem participamos

nem tão pouco votamos

em tudo que nas duas câmaras

são realmente aprovados

e, que, totalmente desconhecemos

por não nos passarmos

como também por não votarmos,

por ser uma nação cujo sistema

é de uma democracia representativa

ou seja, votamos apenas nos políticos

mas não nas leis, de fato.
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ESTUPIDEZ GENERALIZADA

Por causa da terrível estupidez

realmente generalizada

demos tiro no nosso próprio pé

para, depois como loucos corrermos

atrás do prejuízo

que, como estúpidos criamos

e, por isso agora estamos

à mercê que novos ventos

literalmente nos tragam alívio

para esse horrível sofrimento

que propositadamente elaboramos

como estúpidos digo.
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CULTURA MULTIFACETADA

A nossa cultura

é totalmente diversificada

e, por isso realmente é

verdadeiramente multifacetada

por naturalmente sermos grandes

e termos uma sociedade

que é o resultado

da mistura de muitas raças

que, assim refletem

diretamente na nossa cultura

e, portanto nas diversas artes

que temos e fazemos sem vaidades.
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GARÇÕES DO IMPÉRIO

Nesse mundo Geo-político

onde literalmente desde 1945,

a maioria do mundo servia e serviu

um império que agora está quase falido,

os seus garções agora viram

que não terão grande futuro

e, por isso estão se demitindo

e rapidamente partindo

para, assim, em vez de servirem

serem bem recebidos

pelo novo grupo de nações

que está agora surgindo

e, com novas regulações

que, literalmente irão mudar

a vida de inúmeras nações

nessa nova realidade multipolar

onde o velho império não mais dominará,

daí não serão mais escravos

porque terão, de fato, ao sol o seu lugar

por serem membros e soberanos

desse novo mundo polar.
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TERRORISTAS NAS ESTRADAS

Parem de bloqueare

as estradas em que precisamos passar

e, deixem de atuar

como fazem os terroristas,

caso contrário terminarão presos

e, assim fichados.

E democraticamente reconheçam

que nas eleições vocês perderam,

como também vejam

que vocês foram terrivelmente usados

como se fossem marionetes, de fato,

pois esse governo que até hoje

veementemente vocês defendem

verdadeiramente destruiu o Brasil
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e, esse novo que agora estará entrando

literalmente recomeçará das cinzas

devido ao desmonte sofrido

mas, que confesso muito me anima,

porque a todos amavelmente provará

que o Brasil tem jeito e que mudará

para melhor e, por isso estou feliz

por ver e saber que voltaremos a sorrir

e seremos um país que a todos anima,

portanto não atuem como terroristas

porque esse país é de todos!

Tanto os que nele nasceram como também

aqueles que nele vivem ou se nacionalizaram

por diferentes razões, é claro.
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UM NOVO SISTEMA ESTÁ NASCENDO

Vejo claramente nascendo um novo sistema

mundial nos padrões da OTAN como também

da União Europeia, mas que terá mais membros

e, abrangerá grande parte dos países

desse complexo mas maravilhoso planeta

porque nesse Grupo de nações abrigará

além das já existentes no BRICS, assim como

toda a América Latina, Euroásia e a África,

que terão uma moeda própria que assim

substituirá tanto o euro como o dólar

que literalmente lhe tornará geo-econômico

e político no maior Bloco de países

do mundo em todos os sentidos...

e, com isso mudando o centro do mundo

para o leste do mundo e, onde a China

passará a liderá-lo, afirmo,

com esse novo mundo multipolar.
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O GRITO DE LIBERDADE QUE TENTARAM CALAR

Pelo menos para mim ficou absolutamente claro

quem realmente somos, de fato, daí naturalmente

acreditar que verdadeiramente podemos

essa página tão triste da nossa história passar, para

então seguirmos numa nova mentalidade

qual na realidade não mais teremos preconceitos

vindos do colonialismo, porque somente assim

seremos verdadeiramente livres!

E o grito de liberdade há muito na realidade

em nossas gargantas parado possa fluir de

verdade para assim, unidos dizermos que não temos

mais preconceitos em relação a nossa realidade

e, que os colonizadores que até pouco tempo nos

deixaram presos em nosso próprio país

agora, também escutam esse grito de justiça,

liberdade e dignidade porque finalmente viram

que queremos livremente crescer e, francamente

estamos cansados de ser um quintal do império

sem nenhuma prosperidade ou, querer na realidade.
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MILITANTES DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO

Nunca fui um exclusivista nem tão pouco fanático

mas, quando francamente narro sobre o Partido

Socialista Brasileiro que tem as minhas siglas

então naturalmente vejo ter um expoente que

realmente atrai gente desse Brasil inteiro,

por isso obviamente estou super feliz,

por evidentemente ver tanto a paixão como

o saber dessa minha magnífica gente

que, realmente sempre trabalhou com dedicação

e grande amor para naturalmente vê-lo

brilhar sempre tratando o nosso povo

com respeito e um carinho verdadeiro,

porque é exatamente assim que a sua militância

por ele é cuidada e por isso cuida

todos carinhosamente sempre.
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BARBARISMO

É realmente incrível

ver tanta ignorância

como também fanatismo

que, assim, tristemente leva

pessoas se tornarem monstros

e cometerem terríveis absurdos

de puro barbarismo

atrelado ao terrorismo

e, por causa disso

deveriam seriamente serem

todos realmente punidos,

caso contrário o Brasil se tornará, de fato,

numa república de bananas, digo.
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ONDA COR DE ROSA

Uma onda cor de rosa surgiu

e, assim, democraticamente conseguiu

nas urnas tirar esse governo corrupto e

cujo fascismo interligado com o nazismo

em nosso país realmente colorido

impressionadamente fincou nesse fértil solo

essa semente maldita, daí ter surgido

essa onda cor de rosa fruto de uma esperança

realmente corajosa perante os constantes

maus tratos vindos desse povo racista

e totalmente fanático,

daí fazerem badernas, de fato, que precisam

ser tratadas como terrorismo e punidos

pela lei, é claro, porque essa grande onda

cor de rosa chegou para ficar e mudar

o nosso país para melhor, de fato.



33     Silvio Parise

SEU DEUS É O DINHEIRO

É realmente incrível ver que existem seres

de relativo saberes mas, que lamentavelmente

são totalmente capitalistas

como também egoístas, seu deus é o dinheiro

porque, literalmente fora assim

que viveram as suas vidas e, na realidade

ainda vivem, por essa ser a única maneira

que verdadeiramente são felizes

e, quando caem em grandes fraudes

que, financeiramente tornam-se arrasados

então logo se matam sozinhos em seu quartos

por não terem amigos e somente conhecerem

seres como eles, de fato.
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REPRESAS

Revelando grande capacidade

os nossos engenheiros

têm tanto no Brasil

como no mundo na realidade

magníficas represas

de médio e grande porte

para, assim armazenar

enormes quantidades de água

revelando com isso nesse processo

tanto saber como graça.

PEDRAS

Quando uma sociedade

torna-se realmente avançada

é porque nela só existem

pedras totalmente polidas

e, assim persistem

viverem nas suas estradas.
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A MERCALIZAÇÃO

Devido ao agressivo capitalismo

usado muitas vezes sem regras

daí, nele realmente não existir

a necessária lógica

importante para a razão,

triste vejo tudo se diluir

e, nessa louca diminuição

verdadeiramente todos perdem

com essa incrível simplificação,

e nessa rápida transformação

incluindo até mesmo da escrita,

a literatura está perdendo

com a digitalização

o conteúdo outrora existente

com essas simplificações contínuas

e os alunos acabam perdendo

importantes partes de textos

escritos nos seus originais
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contanto no começo

quando o autor com muito amor e zelo

no papel impresso publicou

mas, que agora está perdendo

fatos importantes escritos

mas infelizmente cortados

por essa mercalização que acho

por colocarem primeiro os ganhos

está literalmente decapitando

excelentes literaturas que outrora

olhavam para o conteúdo

portanto para a história

que, com o modernismo e a velocidade

das próprias tecnologias

estamos rapidamente perdendo

o que outrora fora escrito

apesar de lentamente com sabedoria sempre.
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USINAS ELÉTRICAS

Orgulho-me dos nossos engenheiros

pela grande capacidade

que têm tanto em criarem

como também ensinarem

que até mesmo os chineses

que atualmente estão formando

anualmente duzentos mil engenheiros

até no Brasil vieram aprender

como construir uma usina

baseada na construção de Itaipú

que, através desse ensinamento

de transferência de tecnologia

diversas usinas estão sendo elaboradas

por esse mundo, de fato,

tanto aumentando a sua capacidade

de gerar energia como também beldade

pelas construções criadas.
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A EUROÁFRICA É AQUI

O Brasil na realidade

devido às grandes interligações

tanto com a Europa

como também com a África

verdadeiramente tornou-se

numa Euroáfrica latinoamericana

que tem de ser profundamente estudada

como também naturalmente entendida,

devido termos culturas vastas

provenientes das misturas

de diferentes raças

nessa magnífica mixegenação

que, claramente narra

tanto sermos euroafricanos

como também latinoamericanos

e, orgulhosamente brasileiros,

portanto literalmente frutos

desse mundo inteiro.
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CANIBAIS POLÍTICOS

É realmente impressionante

o que esses corruptos políticos

em seus cotidianos fazem

como se fossem bandidos

ou, até mesmo canibais na realidade,

porque tanto mentem, consomem e roubam

do próprio tesouro nacional,

portanto do cofre da nação

que deveria ser usado

em infra-estruturas

educação, saúde e cultura

que nos alimenta, de fato,

fazem isso por serem canibais políticos

e não se importarem conosco, é claro.
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BODAS DE OURO

No passado casais celebravam Bodas de ouro

mesmo sendo infelizes, de fato,

por não haver divórcio e serem realmente

controlados claramente pela igreja

tabú que não quebravam.

Hoje, com a modernização e, o que chamo

de “libertação”, realmente poucos se casam

pelo real fato de poderem se divorciar

tornando assim as Bodas de ouro uma tradição

do passado, qual não pretendem imitar,

porque todos são livres e, devido a esse fato,

poucos hoje em dia realmente pretendem se

casar, essa é a grande razão que as Bodas de

ouro estão cada vez mais raras de se

concretizar nesse mundo versátil

e, de sonhos sem parar.
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ERA DIGITAL

Estamos realmente vivendo

numa época fenomenal

totalmente digital digo.

E, por causa disso

até mesmo os ensinos

estão atualmente sendo

através do computador

e, por essa razão

em vez de cadernos e lápis

como se fazia antigamente,

as crianças de hoje

desde cedo aprendem

a tecnologia do computador

pois é com eles que trabalham

realmente com fervor,

por isso quando completam onze anos

e, apesar de ainda serem crianças,

francamente parecem ser doutores

por nele serem bambas.
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A ONU PRECISA MUDAR

Estamos em pleno século 21,

e por isso não podemos mais

existir sob um obsoleto modelo

que, claramente não funciona mais,

pois a ONU não nos representa mais

apenas os interesses norteamericanos,

e pelo fato de ser localizada

na cidade de New York,

está claro que é manipulada

pelos Estados Unidos e por isso

terá urgentemente de ser reformada

ou, até mesmo ter a sua sede

para a China, Rússia ou Brasil mudada,

caso contrário continuará no mesmo fiasco

de um circo totalmente político

e, verdadeiramente sem graça.
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RECONHECIMENTO

Não poderia deixar de

realmente mencionar

que aproximadamente quatro semanas atrás

nessa minha página escrevi

poeticamente, é claro,

indo portanto contra analistas políticos

que erroneamente afirmavam

que o partido republicano iria esse ano

vencer as eleições no Senado

e, apesar de não ser nenhum analista político

confesso que nunca perdi

nenhuma análise política que fiz

tanto nas eleições brasileiras

como nas americanas, de fato.
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Pois bem, ontem ocorreu o segundo turno

para o cargo de senador

no bonito Estado da Georgia

conhecido pelos pêssegos

ganhando o senador democrático

que deu ao Senado a maioria

para os democratas

que agora têm 51 senadores

contra 49 republicanos,

exatamente como poeticamente narrei

e, por isso estou feliz pois dessa vez

descrevi os números exatos.

Viva o socialismo democrático

que está transformando esse país, de fato.
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SÉCULOS DE ESCURIDÃO

Tanto ao analisar como estudar

a história humana

vejo que realmente tivemos

em relação ao tempo

em que aqui já vivemos

realmente pouco tempo

do que vemos e por isso chamamos

de franco iluminismo,

portanto a grande parte

desses já inúmeros séculos

incrivelmente passamos

em plena escuridão

além das dores e prantos

devido às grandes destruições

que, por sermos violentos causamos.
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CRÍTICO OLHAR

Esse governo de vira-latas e perdedor

em apenas quatro anos eliminou

tudo que em vinte tinha realmente

com grandes sacrifícios sido criado

em prol do país como um todo,

por isso será realmente difícil

essa literal reconstrução

porque, de fato, toda a base

esses corruptos fascistas derrubaram,

daí na realidade teremos de recomeçar

do zero ou, diria mesmo das cinzas,

pois tudo fora destruído, de fato.
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A NOVA ORDEM MUNDIAL

O "free lunch ou almoço gratuito"

outrora tido pelos colonizadores

tanto os europeus como os americanos

nesse caso a partir da segunda guerra mundial

onde se aproveitaram

e, literalmente controlavam

como os europeus outrora fizeram,

literalmente metade desse mundo

realmente terminou, portanto "is over", passou,

porque agora em vez de termos

um mundo unipolar,

controlado apenas por uma potência

econômica, cultural, política e militar

que até se tornou nuclear,

vivemos hoje sob uma nova ordem mundial

e, onde não apenas uma potência

mas um grupo de nações
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e, com a mesma capacidade lideradas

pela China, Rússia e os BRICS Plus

onde também fazem parte

irão criar um Bloco que de longe ultrapassará

qualquer pacto dentre países

até hoje verificado

e, com isso transformando para sempre

o cenário geo-econômico-militar e político

sob um sistema socialista democrático

qual irá verdadeiramente acabar

a fome, a pobreza e o analfabetismo,

criando com isso um iluminismo

que, naturalmente durará

por acreditarmos na ciência

e, portanto no conhecimento

que dela sempre surgirá, afirmo.
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FASCISMO NUNCA MAIS!

Essa vida é cheia de lições

que nunca devemos esquecer

se realmente almejamos crescer

e, essa triste aventura

que, infelizmente muitos apostaram

depois do terrivel golpe

não apenas feito contra a Dilma

Lula e toda a esquerda, é claro,

mas também contra o Brasil

por fascistas, neo-cons e nazistas,

que lamentavelmente derrubou o nosso país

da sexta posição mundial

jogando-lhe para a atual décimo-terceira

que totalmente nos destruiu

deixando-o perto de uma guerra civil



50     Silvio Parise

mas, que agora, com a nossa vitória

iremos novamente reconstruí-lo

literalmente das cinzas digo,

e retornaremos bem mais fortes

como também voltaremos a ser

a sexta maior economia

e, sem olharmos para trás

com o tempo naturalmente seremos

a terceira maior economia do mundo

e, a todos orgulhosamente diremos,

somos além de super felizes socialistas democratas

e, quanto ao fascismo nunca mais, afirmo,

pois somos um povo colorido

inteligente, trabalhador e da paz,

portanto fascismo nunca mais!
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BRASIL 247; A MAIOR MÍDIA
INDEPENDENTE ATUAL

Começada por um simples blog

cresceu rapidamente,

transformou-se numa mídia independente

e, é atualmente hoje

seguida, vista e ouvida

pelos seus membros mas também seguidores

tanto por todo Brasil

mas, também pelo mundo,

porque hoje vivem brasileiros

como eu morando no exterior

como também trabalhando e estudando

como todos fazem

pois essa é a nossa realidade,

mas também porque não somos

um povo preguiçoso,

muito pelo contrário...

Por isso, parabéns Brasil 247,

por esse magnífico fato.
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BANCADA DA BALA

É realmente muito triste se ver

lamentavelmente tanta gente

com uma mentalidade tão atrasada

representando-nos num Congresso

cada vez mais tanto arrogante

como também ignorante

assim como racista, anti-gays e sexista

em pleno século 21,

onde a ciência hoje é número um

dentre os países mais avançados

por serem, de fato, progressistas.
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PREPAREM-SE!

Fomos mentidos sobre a realidade

dessas diversas criações por mais de dois

milênios daí, realmente se tornar difícil

quando alguém lhe fala que tudo que se

aprendeu realmente não passa de mitos,

porque na verdade as realidades

que veemente nos foram ensinadas

não passam de uma grande farsa

para nos controlarem e assim manipularem,

isso é o que sempre vi desde que decidi

parar e por mim mesmo pensar

e, por ter nascido um curioso, então

mergulhei nessa área a fundo

e, por isso hoje digo, preparem-se!

Ou enlouquecerão de verdade, porque a real

realidade é totalmente diferente dessa

que lamentavelmente nos ensinam

e, sem nenhuma punidade.
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INFANTILIDADE OU PURA ESTUPIDEZ?

É verdadeiramente impressionante

ver que um país como os Estados Unidos

que, literalmente já conhece civilizações

que existem em 22 galáxias tem incrivelmente

21% dos adultos de sua população dizendo

que acreditam em "Papai Noel", portanto

estamos falando em 66 milhões de seres

que as suas crianças passam esse absurdo

folclore totalmente capitalista, de fato,

e, pensando calado no meu quarto

confesso que fiquei surpreso com os

números dessa pesquisa apresentados

que, me deixaram realmente abismado

mas realmente sem saber

se é pura infantilidade ou estupidez

que os adultos desse país me mostraram

com essa total absurda realidade, de fato.
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SINAIS DE UM NOVO IMPÉRIO SURGINDO

Para aqueles que, como eu,

admiram as profecias

então, naturalmente que estão

lhe vendo com grande admiração

satisfação e harmonia

por naturalmente entender

serem obviamente verídicas.

Para, assim, animado por fim

vê-la nos meus dias se concretizando

e, literalmente no céu brilhando
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essa grande estrela do Oriente,

China, cujas sementes

totalmente socialistas,

está rapidamente crescendo

e, nesses novos tempos

em todo o mundo se espalhando

por ser tanto uma nação amiga

como verdadeiramente milenar

e, por ser super populosa

como também estudiosa

em muito breve os Estados Unidos ultrapassará

e, por fim conseguirá

em um grande império se tornar

por ser a estrela do leste

onde relatam profecias milenares

como a China é de verdade

por ser uma nação singular

onde a sapiência existe de verdade.
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BANDOLEIROS NAS ESTRADAS

Esse é o marco deixado

por esse atual governo

corrupto, mentiroso e fascista

repleto de bandoleiros e terroristas

bloqueando estradas, dando tiros pro alto

e, até mesmo queimando tanto ônibus

como carros em plena Brasília,

porque os seus terroristas seguidores

estão realmente inconformados

por terem perdido as eleições

que até mesmo ilegalmente manipularam

mas, que para a nossa felicidade

estão com os seus dias contados

porque perderam, de fato.
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ESSA É A RAZÃO

Descobri lendo documentos

outrora secretos afirmo

e, pela CIA elaborados

como também silenciosamente

ao domínio público colocados

que, realmente nesse mundo

existem quatro bases de

seres extraterrestres

e, uma delas se encontra no Brasil,

que subterraneamente se interliga

entre as florestas e os seus mares.

E, apesar de sermos riquíssimos

em riquezas naturais
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água, petróleo, gás natural

como também minerais e metais,

é a presença extraterrestre que faz

os mais poderosos países

verdadeiramente nos cobiçarem

e, literalmente nos impedirem

de naturalmente crescermos

e, assim sermos a maior economia do planeta

com os contínuous golpes

que organizam nesse sentido,

essa é a razão dessa complexa realidade

contanto, quanto mais cedo entendermos isso

mais rapidamente cresceremos

como também lhes impediremos

que continuem fazendo essa maldade

não militarmente vos enfrentando

mas, ao mundo expondo essa realidade.
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BRICS PLUS

O mundo está rapidamente mudando

e, com isso se transformando

e, com essa rápida transformação

os países em desenvolvimento

estão se organizando

e com isso naturalmente formando

de fato, um novo "Bloco de Nações",

que de longe ultrapassará

tudo que até agora vimos

em relação tanto ao comércio

como aos blocos e alianças

até mesmo as militares,

por nele conter na realidade
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a maioria dos países existentes

em realmente quatro continentes

que, verdadeiramente criarão

grandes riquezas e por isso serão

geopolitica, militar e economicamente

o centro de tudo então,

portanto graças a essa união

que, damos graças pela participação

dessas nações nos BRICS Plus

que nos dará poder, saber e se tornará

no novo centro em todos os sentidos

e, onde todos terão oportunidades

de criarem democratica e pacificamente

numa evolução francamente fantástica

e, em prol da própria raça.
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CHEGOU A HORA DA VIRADA

O povo realmente cansou desse governo

que não fez nada e, por isso se afundou

porque nada criou além do mal e, pela falta

de emprego consequência do grande

desmonte por esse atual governo causado,

perdemos a sexta posição mundial num

mundo que continua nos olhando de lado

por ver o quanto ainda somos ignorantes

racistas e violentos, de fato.

Mas nem tudo está perdido e, agora

realmente chegou a hora de passarmos

essa triste página da nossa história que

amarga devido a esses inúmeros fatos

nesses últimos quatro anos ocorridos

sem nenhuma glória e por isso ao ver

e entenderem isso, vejo que o povo

está determinado a votar num novo

governo mais humano e inclusivo, de fato.
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ROSA VERMELHA DO AMOR

Reunidos estamos

juntos cantando

por estarmos comemorando

a derrota fascista

que tantos danos causou

desde aquele maldito golpe

que até mesmo gente matou.

Portanto de paletó e, com uma

rosa vermelha em seu bolso,

celebro com muito gosto

a vitória socialista

em nome da democracia

e, dessa gente por mim tão querida

que, agora, tanto canta como chora

o hino da Internacional Socialista.
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DISCÓRDIA

A nossa História narraá

esse tempo danado

onde a discórdia, de fato,

era o preferido prato

pois, durante esse tempo

não existia o bom papo

mas sim, ofensas

como também crimes bárbaros,

porque abusos e mentiras

eram livremente executados

por ter sido um período

onde o fascismo reinou

até um dia nas urnas ser derrotado

para alívio da maioria, é claro.
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A BARBÁRIE CONTINUA...

É realmente muito triste

ver que a barbárie persiste

perseguindo os favelados

que, na grande maioria são negros

que, assim são brutalmente assassinados

e, o que mais assusta

é, que esses bárbaros atos

são cometidos por policiais

tanto civis como militares

que, assim, em vez de lhes protegerem

matam sem impunidades,

revelando com isso uma realidade

de racismo e discriminação de verdade.
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MARCAS BURGUESAS

Até hoje no nosso país

vemos as marcas burguesas

das lideranças e grandezas

como também do racismo

existente até hoje

daí ainda termos tantos escravos

que arduamente trabalham

mas, sem nenhum direito, de fato.

Enquanto isso os burgueses

ficam cada vez mais fartos

devido aos seus investimentos

nesses trabalhos totalmente escravos

por não oferecerem férias

nem tempo de trabalho ou saúde, de fato.
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UNIDOS VENCEREMOS

A História mundial mostra

que, toda vez quando o povo

ficou realmente unido

os ditadores caíram

por nada serem que uma farsa

e, por isso sempre trazem desgraças, afirmo.

E, por estarmos agora unidos

venceremos tranquilamente o fascismo

que tentou em nossa nação fincar

mas, que está sendo destruído

porque muitos já viram

em nada nos beneficiar digo.
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CARNIFACINA

Devido aos contínuous atos

realizados em favelas, de fato,

e vistos como puras carnifacinas,

então urgentemente temos de rever

essas violentas e racistas políticas

que, tanto traumatizam

um grande número de vítimas

sem nenhuma necessidade,

porque na realidade todos já sabem

que a polícia é quem sustenta o tráfico

e, isso é uma realidade

que, rapidamente tem de ser olhada

para corrigirmos esse problema, de fato,

caso contrário continuaremos vendo

essas carnifacinas, é claro.
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GUERRA DAS CASTAS

Fico realmente impressionado

ao ver esse terrível fato

que tanto tem atormentado

os seres humanos que, assim,

em brigas contínuas vivem

devido às diferentes castas

que realmente existem

nessa plena desunião

e, assim, lamentavelmente se matam.

COMBATE A FOME

Além de verdadeiramente ser

uma causa digna e louvável

é também humanista

por revelar esse básico direito

que todo ser vivo tem,

porque sem água nem comida

ninguém naturalmente consegue viver

daí ser uma causa absolutamente digna.
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RECADO AO POVO

Gente querida, preste bem atenção

com esse simples, mas direto recado

que, hoje sinceramente vos narro,

a magnífica esquerda brasileira

não fechará igrejas

como os fascistas estão dizendo

e, por mentirem por Deus já estão condenados,

porque claramente entendemos

a religião realmente ser uma filosofia

naturalmente pelo homem criada

da mesma maneira que fora a política,

por isso ambas convivem juntas

em prol do desenvolvimento

como também conhecimento,

por isso totalmente lhes ignorem

porque, por a direita não ter argumentos

então espalha mentiras e sobrevive nessa farsa.
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A LUTA CONTINUA

Perdemos a batalha

de realmente termos eleito

Lula no primeiro turno digo,

mas não a guerra e por isso

estou realmente animado

pois, verdadeiramente acho

que o segundo turno

já está no papo,

porque receberemos votos

dos perdedores que, agora se

tornarão nossos aliados,

porque a política é assim

e, quem não faz contatos

juntamente com alianças

então perderá o jogo, de fato.
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CONFLITOS RELIGIOSOS

O ser humano é um ser

realmente complexo

pois tudo que cria

com ou sem fantasias

tem dois lados atesto.

Vejam o caso da religião por exemplo,

filosofia elaborada que

quando a fundo estudada

vemos ser totalmente manipulada

e, por querer,

porque na realidade é um grande negócio

onde a cúpula ganha quase tudo

dos reais bens dos seus fiéis

e, apesar de aparentemente

se parecer totalmente pacífica,
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através das lavagens cerebrais

cria seres realmente radicais

que ferem e até mesmo matam,

por isso por toda a sua complexa história

guerras foram elaboradas

e perseguições até hoje praticadas

sempre em nome de um Deus

apesar dos diferentes nomes

como também narrativas,

e nesse confuso processo

vejo uma dualidade contínua,

porque tanto ensinam o amor

como também praticam

como espalham ódio e dissabor

sempre num teor ativo

de desgraça e esplendor, digo.
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PAÍS RACISTA

Não adianta mais tentarem esconder

o que está obvio na nossa sociedade,

portanto o que temos agora de fazer

é falar em alto e bom tom essa triste realidade

que o Brasil não é apenas uma nação racista

mas, que também está acolhendo

tanto o nazismo como o fascismo,

isso para mim ficou explícito

nessa eleição de verdade.

ZONA CINZENTA

Observando através de vídeo

a periferia dessa grande cidade

vi na realidade

que, toda a sua zona é cinzenta

devido à dor causado pela maldade

infligida diaria e infelizmente

nessa vibrante e negra sociedade

que clama por amor e paz

no meio de contínuas tempestades.
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DESIGUALDADE SOCIAL

Analisando as desigualdades existentes

no mundo de verdadevejo que a razão tem

a ver com o sistema capitalista totalmente cruel

e corrupto e, essa é a realidade.

Porque o que ensina é uma constante e contínua

ganância de tudo adquirir e, nesse processo

destruir tanto o nosso planeta como a vida

que nele habita num processo de controle e

poder totalmente egoísta como também

escravista pois, quando alguém faz um

empréstimo no banco de sua preferência

literalmente ficará geralmente prisioneiro

de uma dívida que rapidamente aumentará

devido aos seus altos juros e, se esse indivíduo

não pagar irá então na praça o seu nome sujar

porque o sistema é corrupto além de ser

totalmente absurdo, pois em vez do pobre

ajudar contribui em literalmente lhe tirar

deixando-o de tanga e confuso

por não entender ser exatamente assim

que esse corrupto sistema trabalha e fim.
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LEI ESCRAVISTA

Precisamos urgentemente mudar

essa atual lei escravista

onde o trabalhador brasileiro

perdeu na totalidade os seus direitos

daí ser uma lei escravista,

onde até mesmo o salário

além de ter ficado bem mais baixo

obriga aos trabalhadores trabalharem

mais horas como escravos

e, sem direitos a nada, de fato.

PRIMAVERA REVOLUCIONÁRIA

Mais uma primavera chegou

sendo que agora as suas inúmeras

flores estão repletas de furor

devido ao tratamento dado

pelos seus jardineiros que, de fato,

em vez de lhes cuidarem

e, assim carinhosamente vos amarem

literalmente lhes matam,

daí estarem injuriadas, é claro
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A CULTURA E O POVO

Quando um governo

ataca diretamente a cultura

tentando lhe destruir

está diretamente infligindo

tanto os direitos garantidos

na sua própria constituição

como também destruindo

o que o povo tem de mais sagrado

que é a sua identidade

revelada nas artes de verdade,

por isso atacar e tentar destruir a cultura

significa um holocausto para a humanidade

como também um ataque ao seu próprio país,

crime que tem de ser punido

devido a sua gravidade.
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SER ESQUERDISTA É SER DIREITO

As palavras até que podem confundir

aquilo que realmente sou

mas, se pensarem bem

a esquerda está sempre direita

no sentido de ser correta

porque verdadeiramente sempre olhou

para os pobres e as suas mazelas

e, com isso tentando criar

uma sociedade mais justa

como também saudável e educada,

daí fortemente investir nos programas sociais

ajudando a tirar da ignorância e miséria

os esquecidos e invisíveis

para, assim lhes darem oportunidades

tirando-lhes da miséria,

portanto ser esquerdista politicamente narrando

é sem enganos direito, contanto correto

devido ao alto número de vidas

que, literalmente salva dos monstros.
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GUERRA CULTURAL

Estamos numa guerra cultural

qual, literalmente vale tudo

e, nessa ignorância e escuridão

continuamos ferindo e matando

mulheres, negros, gays e indígenas

sem falar nas constantes narrativas

espalhadas pelas mídias

em favor desse governo

miliciano, corrupto e fascista

que não tem nenhuma compaixão

pelo sofrido povo dessa nação

hoje, totalmente destruída.
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SOCIEDADE AVANÇADA

Para uma sociedade

ser considerada avançada

precisa naturalmente ter

esses três fatores

realmente super importantes

para, assim não ficar

perdida numa encruzilhada.

Começando com a educação

que lhe dará conhecimento,

seguida pela saúde

essencial nessa vida

para vivermos saudáveis

e, finalizando com as finanças

que nos dão segurança

e trabalhos duráveis,

porque a disciplina

a gente realmente aprende

com a educação básica.
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EM NOME DA IGUALDADE,
FRATERNIDADE E SANIDADE

Para realmente podermos

orgulhosamente ao mundo dizer

que verdadeiramente somos

tanto livres como democráticos

temos naturalmente ter

igualdade, fraternidade e sanidade,

porque somente assim que obteremos

e, portanto veremos

uma sociedade mais justa

construída pelo amor e a unidade

na sua totalidade e valor.



82     Silvio Parise

PELE MORENA

A maioria do povo brasileiro

de acordo com o

último recenseamento

têm a pele morena

e, portanto escura,

provando que o Brasil

não é um país de brancos

como muitos hoje em dia

erroneamente dizem

simplesmente por infelizmente

ser uma nação racista

mesmo tendo como minoria

a raça branca e isso é um fato.
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OS DEUSES DA ARISTOCRACIA

Desde os tempos mais antigos

e, que por isso já se tornaram milenares

que, realmente vemos tanto na África

como na Europa através principalmente

da Grécia e Roma,

que posteriormente se tornou a Itália,

que na realidade sempre existiu na sociedade

uma pequena elite intitulada aristocracia

que realmente controlava as massas

chamada de plebe na realidade.

E com isso infelizmente vemos

que a escravidão sempre existiu

pois fora criada por essa pequena

classe de aristocratas

que, literalmente tudo mandava

incluindo até mesmo as mortes
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causadas também pelos brutos esportes

ou, nas arenas como diversão

onde pessoas eram comidas pelos leões

na forca, guilhotinas ou pela espada,

barbárie que realmente nunca parou

porque mesmo nos dias de hoje

e, graças aos grandes empresários,

temos o tráfico, as milícias juntamente

com os assassinos de aluguéis

e, em plena democracia e república

portanto, incluindo também os políticos

numa barbárie antiga e profunda,

pois agora envolve vários setores

dessa cada vez mais complexa sociedade.
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BURGUESIA HIPÓCRITA

Não existem palavras

para descrever as mágoas

causadas pelas injustiças

propositadamente criadas

por esses racistas burgueses

que na realidade não criam nada

de bem para favorecer

os que vivem oprimidos

e, sob as suas garras,

em principal os negros e nativos

há muito tempo escravos

desse sistema burguês elaborado

que ao máximo vos exploram, de fato.
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ELEIÇÕES AMERICANAS

Acabei de votar e, nem tive de ir

até as urnas pessoalmente

pois, como muitos já vêm fazendo

e, francamente não de agora,

votam usando os correios

e, como sou um democrata socialista

então naturalmente votei nos candidatos

do Partido Democrático

e, francamente sinto que em todo o país

terá uma grande vitória

exatamente como Lula no Brasil,

porque apesar do breve avanço da direita

o povo acordou e está vendo

que não se beneficiará

por ser uma linha ideológica exclusivista

quando o povo está sofrendo

por causa do racismo

e, portanto das injustiças notórias.
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CRIMINALIDADE

Devido ao grande racismo

existente na sociedade

muitos cometem crimes raciais

e nunca são presos de verdade,

porque lamentavelmente

o Brasil ainda infelizmente

é um país racista na realidade,

isso tem totalmente a ver

com os mais de quinhentos anos

que, realmente vivemos

tanto sob a escravidão

como numa total impunição

do sistema judiciário

qual, na grande maioria é formado

por burgueses brancos

porque é essa a grande parte

da nossa elite na realidade,

não porque os outos são burros

mas porque não lhes dão oportunidades.
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DESESPERO GERAL

Todo governo ditadorial

e, portanto fascista

nunca toma conta bem do povo

porque na realidade só pensa

além da sua própria família,

aqueles que estão em seu círculo

que são os militares juntamente

com os seus políticos amigos

como também dos simpatizantes

dessa mentalidade intrigante

e, em nada democrática,

enquanto por outro lado

o povo é quem sofre e paga

a conta dessa estrutura absurda

nas ruas com fome e pedindo

enquanto o governo sorrindo

por serem monstros e canalhas

lhes dão das migalhas

do cofre público roubadas.
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POVO COMUM

Lendo o evangelho de Jesus Cristo

baseado em seus ensinamentos

então claramente vejo

ter padrões tanto comunista

como também socialista,

daí sempre falar que o cristianismo

além de ter abraçado o povo

sempre abraçou os mais humildes

por não serem hipócritas e sofrerem

perseguições vindas daqueles

que, por terem tido oportunidades

e, portanto crescerem de verdade

ignoraram e desprezaram sempre o povo

comum, exatamente aquele que Jesus Cristo

mais amou daí ter escolhido para serem os

seus discípulos, enquanto os reis e ricos

esse mesmo povo desprezou

como fazem até agora por não terem amor

e, nem muito menos pudor.
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DIMENSÃO BRASILEIRA

Somos um povo fenomenal

e, por isso não nos abatemos

mesmo quando lidamos

com terríveis catástrofes

naturais ou artificiais

por serem pelo homem criadas.

Somos um país jovem

fecundo e gigante

além de inteligente e exuberante,

porque a dimensão brasileira

reflete toda essa grandeza

a cada instante.
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FLORES PODRES

Existo num imenso jardim

onde realmente existem

flores quase sem fim,

mas mesmo assim

e, apesar da enorme diversidade

infelizmente existem flores

totalmente podres

e, portanto que não prestam e fim.

QUEREMOS JUSTIÇA

Atualmente existimos sob um governo

que despreza totalmente as leis e, portanto

a justiça que deve ser cega e portanto

imparcial, mas não é assim o caso.

Por isso e perante esse quadro sem justiça

nem democracia ficamos realmente

embaralhados e à mercê das tiranias

que vemos todos os dias, de fato.
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EDUCAR PARA CRESCER

Para qualquer sociedade

poder verdadeiramente crescer

terá que realmente investir na educação

porque somente assim é que verá

o seu povo por estudar

naturalmente crescer e orgulhar

o país, como um todo, por fim.

Porque, quando um povo é educado

os problemas realmente diminuem

como também a inveja, é claro,

pois além de serem educados

têm dinheiro e podem fazer tudo

que sempre sonharam e, nesse

processo, de fato, o país amadurece

e coletivamente cresce sábio.
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ENSINO À DISTÂNCIA

Com a tecnologia virtual

está realmente ocorrendo

uma total revolução

na forma que realizam o ensino

porque em vez de se ter que fazer

aulas onde os professores têm

de fisicamente estar dentro das

salas de aula e, com isso exigindo

que o Estado tenha um grande

número de professores,

com a tecnologia digital estou vendo

que esse quadro reverteu

porque com a internet se pode fazer

aulas simultâneas para quem

literalmente quiser aprender, bastando

com isso se ter um computador,

televisor ou telefone celular

e, conectado com a internet se estar.
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CONVERSA FRANCA

A razão pela qual o Brasil

até hoje tem escravidão

tem diretamente a ver

com a sua colonização,

por isso em sua conjuntura

vemos tanto racismo e discriminação

por causa da forma que os burgueses

recentemente da Europa chegados

erroneamente trataram os povos originários

que até hoje são chamados de índios,

portanto juntando o patriarquismo

com a sempre intrigante religião

juntamente com a mentalidade

machista e sexista que colocaram
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os homens brancos a pensar

serem superiores de todos

e, sob essa cultura vivemos

por mais de quinhentos anos afirmo,

daí ser quase impossível hoje estamos vendo

esse problema se espalhar

e, se não tivermos a competência

desses brasileiros integrarmos

e as suas vidas para o bem melhorarmos

então o que irá se verificar

será uma guerra civil

daí estar assustado,

porque esse exato problema

ocorreu na África,

e isso é um fato.
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ESTOPINS

Mesmo essa eleição vencendo

com uma diferença clara

de mais de dois milhões de votos,

quanto a mim ficou absolutamente claro

que o terreno está totalmente minado

devido aos estopins colocados

literalmente por todo lado

e, ao ponto de explodirem

daí, devemos ter cuidado.

E, analisando por outro lado

o que realmente devemos fazer

é, naturalmente continuarmos

no mesmo caminho onde sempre tivemos

que é o caminho do socialismo democrático

qual, todo o mundo está seguindo

até mesmo os Estados Unidos,

depois de verem o real fiasco

do que o fascismo é, de fato.
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NEGRISMO

Do lado de fora

emocionado te vejo

e, de fato, não entendo

o por quê, que pigmentos

numa pele determinam

se tens ou não valor,

pois sou um ser branco

e, realmente simples,

mas mesmo assim nunca tive

alguém que me julgasse pela cor

mas, de onde vim e quem realmente sou,

daí considerar o racismo

um crime contra a humanidade

e, quem julga um ser pela sua cor

naturalmente não tem valor

por não respeitar o seu semelhante

e lhe privar daquilo mais sagrado

que é a dignidade e o valor

que devemos ter com fervor.
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HIERARQUIA RACIAL

A nossa complexa história

claramente nos mostra

desde a vinda dos europeus

uma hierarquia racial

e, exclusivamente branca

onde nem os próprios nativos

que são o povo original

nem tão pouco o negro

comprado na África e trazido

até aqui para nesse comércio

indecente, imoral,

mas pelo homem branco legítimo,

serem também aqui vendidos
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e, como escravos morrerem digo,

e assim essa errônea hierarquia

infelizmente fincou e continuou

literalmente até hoje

com a sua terrível história de terror

que, pelo menos para mim,

não tem nenhum valor,

porque quando uma hierarquia

é formada e gerada pelo horror

criado em vidas vastas,

a sua gama realmente se mistura

com o sangue dessas vidas perdidas

por sobreviverem das desgraças

pela burguesia branca criada

para, tanto controlar como evidentemente

manipular outras raças

que erroneamente julgam ser vulgar

quando, por outro lado,

foram elas que arduamente trabalharam

sem nenhum direito

para, literalmente vos enricar, de fato.
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MALANDROS

Vivi um curto período com um amigo favelado

num morro do Rio de Janeiro e, onde os crimes

aconteciam literalmente por todo lado.

E, nesse breve convívio vi tanto malandros como

bandidos que, francamente só não me mataram

porque sabiam que não era informante, de fato.

E, assim, logo aprendi a diferença dentre

o malandro e o bandido, pelo primeiro realmente

ser comunicativo, gostava comumente de me

serrar tanto cigarro como trocados,

pois sempre me dizia que tinha o ônibus tomar,

enquanto os bandidos estavam fazendo

contrabando e no tráfico e, assim, tanto

morriam como matavam numa infernal guerra

urbana que, uma certa madrugada senti na pele

fazendo-me ali nunca mais retornar.
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MANADA DE GADO

É realmente incrível ver

o ponto em que chegamos

totalmente triste, de fato,

porque lamentavelmente chamamos

o nosso próprio povo de gado

como se fossem meros animais

saindo de um curral, é claro.

Isso além de ser perigoso

é cruel e doloroso

além de ser desumano,

porque a principal razão

que muitos estão onde estão

é pelo simples fato
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de não terem tido oportunidade

para estudar e assim poderem

ser realmente livres, é claro,

agora essa triste história

de lhes tratar como se fossem gado

é uma total ofensa para os rebanhos

que vivem como escravos

para serem consumidos, de fato,

sem nenhum pudor para a vida,

portanto esses é que deveriam

ser chamados de animais

por serem terríveis e desumanos

e, isso é um fato.
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DESIGUALDADES SOCIAIS

As desigualdades sociais

estão cada vez mais claras

por isso temos tantos conflitos,

como também claramente vejo

o repúdio que muitos têm

pelo tão badalado capitalismo

e, com isso, cada vez mais

lendo e abraçando o marxismo

por naturalmente entenderem

que o capitalismo está falido

além de ser um sistema

de gerar escravos digo, por essa

razão muitos estão dele fugindo

e, naturalmente preferindo

o socialismo, de fato,

porque realmente cansaram

de ser dele vassalos.



104     Silvio Parise

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Vamos urgentemente fazer

uma campanha que possa aliviar

o sofrimento da sociedade

e, nessa fraternidade procurar

enquanto o novo governo não chega

aliviar tanto a fome

como essa terrível pobreza

e, dito isso, para a frente caminhar

unidos sempre construindo

para no futuro podermos

realmente sair desse escuro

e, assim naturalmente brilhar.
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ANARQUISMO

Viver numa sociedade

onde as leis não funcionam

é a mesma coisa de se existir

num país sem regras

ou, em outras palavras,

numa república de bananas

onde as cortes são formadas

por juízes totalmente corruptos

e, por isso propositalmente prejudicam

o país causando tanto terrores

como terríveis absurdos

como, por exemplo o anarquismo

atualmente elaborado

por essas células de terroristas

todos os dias bloqueando estradas

que deveriam já ter sido presos

se esse fiasco governo

se importasse com a sua própria casa.
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ERA DA REDE SOCIAL

Existimos em fases

conforme a nossa

sempre contínua evolução

e, como prova disso temos

diferentes criações tecnológicas

tanto elaboradas por nós mesmos

como também por aqueles

que nos elaboraram e por isso muitas vezes

simplesmente tecnologias nos passam

porque querem nos ver avançados

mas, lamentavelmente o que tenho visto

são brigas, mentiras e falsas acusações

nessa era da rede social

e, com isso tirando o sal

dessa tecnologia incrível

qual, li em documentos

ter sido transferida para nós

por esses seres extraterrestres

e, isso é um fato.
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TENTANDO VOS ENTENDER

Hoje tentar entender realmente

qualquer político confesso que

está difícil pelo claro fato

de serem totalmente mascarados

como também de jogarem fechado

que, assim nos impede

de democraticamente analisá-los

e, isso é um fato que tenho visto

com o tempo, é claro.

SOB O FUROR

Sob o furor e, portanto terror

de inúmeras chacinas graças à cor

lamentavelmente muitos existem

tanto amedrontados como tristes

devido à grande maldade

desse terrível terror

que fazem sem nenhuma punidade

por serem racistas de verdade.
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LIBERTAÇÃO

Precisamos de confraternização

como também de libertação

para vencermos tanto a escravidão

como esse terrível ódio

contra os pobres e as mulheres

mas, também contra os gays e negros,

caso contrário jamais seremos

uma sociedade livre

se muitos ainda persistem

em espalhar discórdias

como mentiras e venenos,

libertação é o que queremos

pois está tanto na nossa constituição

como nos direitos mundiais,

e até mesmo Deus se deu por isso.
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ELITE DE VIRA-LATAS

Essa elite de vira-latas

um dia irá se arrepender

de ter perseguido

a esquerda digo,

porque finalmente verão

e, portanto entenderão

o quanto, de fato, são válidos

os programas sociais

pela esquerda implantados

pois, literalmente milhões de seres

realmente ajudaram

e, com isso, o nível educacional

importante para o nosso crescimento, é claro.
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CHEGA DE TANTO OVO

Realmente já estou saturado de só ver

no meu prato esse danado de ovo,

pois sei que também é gostoso e super

nutricional, mas agora o que quero comer

é carne e também churrasco

como outrora costumava fazer.

Daí, naturalmente ver

o quanto que regredimos

com esse golpe que digo,

quando dele sairmos

e, sei que em outubro irá acontecer,

então ficarei bem mais animado

por em vez, de fato,

ovo todo santo dia comer,

irei finalmente lhe substituir pela carne,

porque comprarei na realidade

pois, com um governo focado para o povo

sei que o seu preço irá cair.
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BOICOTES

Vamos boicotear

e, com isso não comprar

desses que não querem mudar

porque somente assim

ao verem seus negócios caírem

mudarão as suas estúpidas maneiras de pensar,

pois essa gente só entende

quando realmente ver

que está deixando de ganhar,

porque nem de mim nem de você

francamente se importam

pois, só pensam é nas contas
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e, portanto nas grandes somas

que diariamente podem ganhar

mas, se lhes boicotarmos

então, claro que rapidamente

o povo irão abraçar,

porque para eles tudo é comércio

por ser assim que pensam

por serem eles quem fomentam os partidos

e, ao serem boicotados vos digo

ser o único jeito democrático e pacífico

de claramente vos mostrar

que não estamos satisfeitos com esse governo

e, que por isso nas urnas iremos lhe destronar.
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PONTO DE PARTIDA

Toda onda sentida vinda pelos movimentos sociais

teve como guarida um beco, porão ou garagem para

do papel realmente sair e, assim se tornar realidade.

Essa forma de criar e, portanto bolar

não é nenhuma novidade, pois desde que o homem

existe que as suas criações antes de se tornarem

livres fazem parte dessa realidade para tanto

se auto-protegerem como também para terem

uma melhor claridade em relação aos seus

pensamentos quais literalmente partem

de um ponto de vista ou observação

que, profunda e geralmente fazem

ou, para abrirem negócios

ou ideias que sairão em publicações

pois lhes registrarão de verdade.
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PAREM DE PEDIR

Parem de pedir como os pedintes fazem

e passem a construir um melhor futuro de verdade,

porque essa triste realidade de mendigos

ambulantes já se tornou em uma indústria

verdadeiramente sonante e, até se parece

com uma romaria dessa fé realmente inconstante.

Porque enquanto pedirem nada realmente acontecerá

pois, em um hábito isso se tornará,

vocês têm que mudar como também votar

naqueles que se importam em mudar essa triste

realidade para, literalmente fazerem uma verdadeira

interligação cuja única sede e pedidos

se concentrarão na indústria do trabalho

como também da saúde, lazer e educação

e, isso se faz com o socialismo

sistema benéfico e integrado.
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MENTALIDADE

Nunca na realidade realmente entenderei

essa mentalidade de não ajudar

as pessoas pobres prejudicando com isso

a própria sociedade que forma o país, digo.

E com isso livremente dando

tiros no próprio pé, porque causam

o crescimento da terrível pobreza

acompanhada das desgraças

que sempre vêm com toda certeza

como a fome, desemprego e as violências

que são os frutos dessa mentalidade

feudal, abusiva e escrava

e, que tem de acabar de verdade,

caso contrário as mazelas continuarão

e, o país como um todo,

é que será prejudicado

devido a essas mentes podres, de fato.
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BARES DA VIDA

Afogando-se em bebidas

comidas, cigarros e muita conversa fiada,

suas existências assim passam

por terem realmente se tornado

alcóolatras inveterados

nos bares da vida

que, em contrapartida lhes mata,

porque tanto o fumo como a bebida

são terríveis vícios que tanto prejudicam

a saúde, de fato.
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EXTRATO SOCIAL

Como cristão e democrata social

acredito na total recuperação

de qualquer ser humano

independente do engano que abraçou

por verdadeiramente acreditar

tanto no poder de Deus

como na restauração desse ser,

pois acredito no extrato

existente, de fato, em cada ser,

porque ninguém está aqui por acaso

mas sim, por causa de um plano

elaborado antes da gente nascer

com o propósito de crescermos

e, assim aprendermos, é claro.
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AJUDAS SOCIAIS

Todo país avançado e, por causa disso considerado

ser primeiro mundo, de fato, dá ajuda aos mais

necessitados tanto na forma de dinheiro

como de comida e até mesmo com um plano

de saúde pago pelo governo e aceito pela maioria

dos médicos, é claro, porque para um país

crescer a sua sociedade tem de proteger

com ajudas sociais, quais, independente do nome

dado ao seu governo é de essência socialista,

por isso a elite odeia, de fato.

E os Estados Unidos não fogem dessa regra,

pois se você ganha por ano até doze mil dólares

então já está qualificado para receber ajuda

governamental e, ssim ficar protegido do

inesperado que sempre teima em nos assustar

como as doenças, é claro,

que muito bem podem à ruína te levar

se não tiveres plano de saúde, de fato.
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SOLIDARIEDADE

Todo governo tem a obrigação

de cuidar do seu povo

pois, para isso é que foi eleito,

caso contrário não será bem visto

e, com isso até mesmo rejeitado

por aqueles que nele confiaram

e, por isso nele votaram,

essa é a realidade política

literalmente em todo esse mundo, é claro.

PREVISÃO

Claramente vejo

a queda do fascismo

nesse mundo tanto fecundo

como realmente ativo,

porque muitos viram não ser a solução

para resolver os problemas do mundo, digo.
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PRESENTE DE ANIVERSÁRIO

O melhor presente que receberei

embora o meu aniversário já tenha

passado é, literalmente ver

a esquerda ganhar essa eleição

que, sei irá acontecer

daí estar super animado.

LABORATÓRIO

Devido a essa radical mentalidade

chamada de imperialismo

contanto de arrogância e superioridade,

os Estados Unidos na realidade

tornou-se num imenso laboratório

onde de tudo se cria para dominar

esse mundo de verdade, independente

das destruições causadas, pois não

devemos nunca esquecer que as guerras

são um grande negócio daí fazerem pra valer.
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RALÉ

Acho tudo isso realmente incrível!

Daí estar realmente assustado

por claramente ver e entender

que, da mesma maneira

que esse sistema super racista

soube criar a elite

lamentavelmente persiste

em rigorosamente escravizar

e, assim propositalmente elaborar

uma classe financeiramente

bem mais baixa

para, assim continuar escrava

e, infelizmente ser chamada

realmente sem nenhuma graça de ralé,

amargando por toda a sua preciosa vida

em plena desgraça.
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RELAÇÕES SOCIAIS

Toda sociedade na realidade naturalmente se

interliga em relações sociais que podem ser amáveis

ou agressivas e, contanto demonstrando nesse

complexo comportamento como realmente somos

e, por isso assim vivemos.

REJEIÇÃO

Está realmente claro a rejeição desse atual governo

totalmente fascista como também extremista

e, que nada fez por ninguém muito pelo contrário...

Daí não me surpreender quando 2 de outubro

chegar será derrotado e humilhado com a perda

política que sofrerá pois, o povo está injuriado

com o que passou sem esperar, de fato.
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ANÁLISE POPULAR

É realmente impressionante

se fazer uma análise popular

portanto da população

que, infelizmente muitos sobrevivem

como também moram

nas ruas dessa nação

que nunca deveria isso amargar.

Daí estar verdadeiramente chocado

com o que realmente ocorreu

nesse país nos últimos anos, de fato,

causando com isso um triste retrato

que atualmente faço

com a esperança que realmente mude

com o próximo governo, é claro,

porque assim não podemos viver

nem tão pouco progredirmos

e, isso é um fato.
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FOME ZERO

Temos de urgentemente aprovarmos

em ato solene nas Nações Unidas

um programa mundial que faça

através de ajuda monetária

e, por todos acompanhada

para, assim não haver corrupção,

enquanto ao mesmo tempo sane

com essa terrível fome

existente inclusive na nossa nação

que, outrora tinha sanado

esse martírio, de fato,

daí estar realmente horrorizado

e, isso não entender, é claro,

por verdadeiramente sermos em grãos

o maior produtor do mundo, de fato.
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RELATOS DA RUA

Vejo que o meu povo

está totalmente animado

pois, até já estão dançando

e cantando nas ruas

onde agora vivem, de fato,

mas estão tanto vendo

como sentindo que o pesadelo

terminou e, que, voltarão

a viver com amor, trabalho,

união e comida no prato,

pois por serem simples

é o que desejam, é claro.
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O PODER DO POVO

Quando o povo aprender

e, verdadeiramente se educar

então irá reconhecer

que, realmente tem poder

e, assim se encontrará

naturalmente consigo mesmo

porque evidentemente verá

o grande poder que existe

verdadeiramente dentro de cada ser

bastando com isso querer para mudar

literalmente tudo que pretender

agindo sempre no coletivo, afirmo.
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PODER COLORIDO

Estamos na rua reunidos

porque somos destemidos

como também por sabermos

que, a grande maioria

das pessoas desse nosso amado país

detesta o fascismo e ama a democracia

daí estarmos totalmente felizes

por claramente vermos e sabermos

que o povo tem um grande poder

basta portanto exercê-lo

com sapiência e querer.
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TERMÔMETRO ELEITORAL

Ontem quando chequei

o termômetro eleitoral

vi que estava pegando fogo,

portanto realmente alto

e, por isso naturalmente acho

que a centro-esquerda, de fato,

facilmente essa eleição irá vencer

e, assim reconstruir esse país

que, infelizmente está arruinado

por causa desse atual governo

que graças a Deus terá um fim.
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MENINO CRIOLO

Na feira sempre estava

portanto todos os sábados

e, em troca de gorjetas

no seu carrinho de mão

rapidamente transportava

nos prédios e casas da Penha

onde essa feira se situava.

Esperto e sempre ativo

portanto ali ficava para,

mais tarde entregar aos seus pais

tudo que naquele dia tinha ganho,

menino criolo que nunca esqueci

e, que no morro do Cruzeiro morava.



130     Silvio Parise



131     Silvio Parise

Produzido no Brasil em Janeiro/2023.

GRUPO EDITORIAL CELEIRO DE ESCRITORES




