FUXICOS POÉTICOS

1

POESIAS

SOCIAIS E REFLEXIVAS

2

POESIAS SOCIAIS

3

ANIMAL DE LIVRE ARBÍTRIO

Destruam! Destruam! Destruam!
Vamos gananciosos, saciai a vossa sede
Guardai vossas riquezas a sete chaves
Esqueçais dos vossos semelhantes
Ide ao encontro das trevas
Trevas que estão dentro de vós!
Seres malditos, mesquinhos, ordinários
Serpentes venenosas, traidores banais
Rezam de joelhos ou aos alaridos
Simplesmente porque o Filho de Deus
Sacrificou – se por nós!
Desde o início, que falso tu és
E ainda esperam vida eterna? Sanguinários!
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Um dia bem próximo tudo explodirá
Pois, capacidade os malditos tem para isso
Aliais, foi sempre assim desde o início
Tornou o Criador um matador
Até que Ele os deixou
A mercê do próprio destino de cada um!

Paz e bem
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DESABAFO DE OPERÁRIO

Dizem que sou material de consumo
Que só dou gastos ao Patrão
Mas, então:
Por que investem em mim?
Será que é por simples compaixão?
Antes eu tinha o Mar
Para tirar minha alimentação
Tinha terras para plantar
E colher o trigo para o pão!
Não tinha Luz Elétrica
Só a do Sol (naturalmente)
Que não se vende
Nem por Dólar, Real ou Tostão!
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Sei que tenho meus defeitos
Posso até ser Patrão
Rei!...
Só um nasceu assim
E só quis nos unir
Chamando a todos de Irmãos!
Vamos parar com essa Demagogia
De nos chamar de Material de consumo
Pois, só damos produção
Patrão:
Se olha no espelho e verás sem receio
O único “SER” que não é Material de Consumo
Chama-se “DEUS”, nosso “PAI” e “IRMÃO”!

Paz e bem
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ORAI E VIGIAI

“ORAI E VIGIAI”
Frase celebre de Jesus
Tem o mesmo significado
Da frase de Sócrates
“SÓ SEI QUE NÃO SEI”!
Pois, todo “SER”
Faça o que faça
Seja o que seja
Em todo passos que der
Ou parado ficar
Tem sempre que “ORAR E VIGIAR”
Pois, “SÓ SEI QUE NÃO SEI”
Enrascado pode ficar!
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Além do +++ “ORAR E VIGIAR”
Não significa se matar de “ORAR”
E sim, prestar atenção
No que faz e com quem andar!
Por isso Irmãos e Irmãs
“DEUS” o todo “PODEROSO”
É simplesmente o “UNIVERSO”
E “ELE” pouco está se ligando
Como você fica ou está!
Já que todos dentro “DELE”
São iguais e desde que se transformou em vidas
Vem avisando para usar
E cuidar do Universo
Que é “SUA” morada e de todos
E não existe outro lugar
Para “ELE”, você, “NÓS”
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Ter onde ficar!
Por isso qualquer gesto que faça
Sempre procure o “POSITIVO” fazer
Sempre “ORE E VIGIE”
Já que: “SÓ SEI QUE NÃO SEI”
Que Positivo pode “SER”!

Paz e bem
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“VIDA“

Todo tipos de vida
São lindo D+++
Mesmo na agressividade
Que não alegra
E nem satisfaz
Nos faz infeliz
Até não desejar a Viver
A vida...
“O BEM MAIS PERFEITO DE SE TER”

Paz e bem
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EXPERIÊNCIA / ANIMAIS

Não devemos comparar
Se Alimentar de Animais, Insetos, Plantas...
Com experiências feitas nos mesmos
Pois, se alimentar é um processo natural
Apesar de ser uma Experiência
Feita pela Natureza!
E a Experiência feita pelo ser Inteligente
Apesar de Natural é Irracional
Tendo outros meios para fazê-lo!
Por isso...
Cuidado com o Capital (Dinheiro)
Pois, o ser está sendo testado
Se deixar de lado sua Inteligência
12

E fazer Experiências sem necessidades
Nos outros Seres seus Irmãos Universais!

Paz e bem
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ORAR E VIGIAR

Como somos miniaturas Universais
Temos de “ORAR E VIGIAR”
Para não virar Animal!
E caso vire ou seja animal
Agir racional como ser humano Racional!
Pois, Oração é melhor que palavrão
Ou mal ação!
Ore e melhore aqui mesmo
Sem se preocupar em ir para outro lugar
Seja nessa vida ou após Transformação (morte)!
Não pense que “ORAR E VIGIAR”
Tem haver com “FÉ”
Ou fanatismo Religioso
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É só um gesto de agradecimento
Ao Universo já que estar aqui vivo
Nessa Imensidão...
Deixar de ser seu agressor e um poluidor
Perverso meus Irmãos!

Paz e bem
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UFBA

Hei amigos da UFBA
Se unam para serem felizes!
Lutem contra “TABUS”
Pois, tabus são para serem quebrados
Não briguem entre si
Discordem sempre
Mas, deixem a Democracia existir!
Hei amigos da UFBA
Se unam para serem felizes!
As classes sociais existem
Dentro e fora de qualquer sistema
Mas, Democraticamente são para se unirem
Vamos todos “ORAR E VIGIAR”
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Para essa Instituição sempre se expandir!
Hei amigos UFBA
Se unam para serem felizes!
Que os Discípulos e Mestres se aturem
E só se separem para outro caminho seguir
Sendo os Discípulos só Jubilados (EXPULSOS)
Comprovada sua indisciplina
Ou por ausência das aulas assistir
E só saiam formados da UFBA
Não importa o tempo a seguir!
Hei amigos UFBA
Se unam para serem felizes!
Se o sistema (GOVERNO)
Querem todos na Universidade
Só é outras UNIVERSIDADES PÚBLICAS construir
Pois, DINHEIRO NÃO É PROBLEMA
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É um simples pedaço de papel a existir
Só é pararem com a GANÂNCIA
E a “HONESTIDADE REINAR DENTRO DE SI”!

Paz e bem
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JUDEU CRISTÃO CATÓLICO LIGHT

Eu sou Cristão Light
Faço o Ecumenismo
E vou dizer a vocês o que não gosto:
Não gosto de Drogas...
Cocaína / LSD
Opio / Craque / Êxtase / Guerras
E outros tipos de drogas que existam
Ou venham a existir!
Irmão se você bebe socialmente
Preste a tenção no que vou falar
Tome um vinhozinho
Ou um cerveja / chope
E reze para dominar o consumo (vicio)
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Olha irmão, Democracia não é esculhambação
Se você fumar, procure um lugar
Para respeitar o outro irmão
Gosto do Regime Democrático
Pois, Cristão sem Democracia só causa confusão
Veja irmão, Religião é tudo que significa união
Família é essencial
Por isso Deus se regrediu
Formando essa multidão
Logo, vamos Socializar/Evangelizar/Educar
Sem se importar com Raça/Cor/Religião
Ou área de atuação de cada “SER”
Sabe irmão, diga não a Pornografia
Pois, somos uma Pornografia por criação
Não leia revista ou assista filmes pornográficos
Só pratique a leitura cultural
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E sirva para Educar / Evangelizar
A mim a ti e a outros irmãos
Sei que vivo dentro de uma Imensidão
Cheio de vidas e participação
Porque Deus ou outro nome que se der
Teve que regredir, para não deixar de existir
E na regressão irmão, vem a evolução
É um processo de bola de neve
Que vem que vai
De Criador a Criado
De Criado a Criador!
Ciência/Esporte/Tecnologia é coisa de Religião
Por isso posso Comungar/Confessar
Ou assistir o Culto diante da Televisão
Telefone / Computador ou outra Invenção
Mas, sem perder a Intenção do corpo a corpo
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Com o Padre / Pastor e os outros Irmãos
Pois, tudo é questão de educação (evolução)
Sei que o Universo está em Expansão
Através de suas criações
Sabe irmãos, se fizer a vontade
Essa letra não acaba nunca
Ficaremos a Eternidade toda
Dizendo que boas ações e a solução
Da convivência pacífica
Pregada por tantos Homens e Mulheres
Escolha um(a) ou seja um(a) deles(as)
E siga sua vida Regressiva
Até a Evolução final, sua ou Universal!
Por isso vamos fazer essa “ORAÇÃO”
“PAI NÃO IMPORTA O NOME QUE TENHA DENTRO
DE TI OU DENTRO DE MIM, QUE TODOS AJUDEM
A EDUCAR ESSA CRIAÇÃO”

paz e bem
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DESABAFO DE UM FETO

Eu queria nascer
Participar com você
Do seu dia / dia
Eu queria te abraçar
Poder te falar
E acariciar tua face
Eu queria te dizer e fazer
O que todo ser humano tem direito
Mas, você não me deixou nascer
Eu queria tanto viver
Mas, você tão sofrida
Se esqueceu de me dar a desejada vida!
Paz e bem
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JESUS ME AJUDE A AJUDAR

Olhando para o irmão
Que me estende a mão
Eu sinto o coração a entristecer
Ele me pede ajuda
Quer um pedaço de pão
Que eu não quero mais
Mas, pelo simples fato
Dele chegar atrasado
Eu não guardei
Jesus de infinita bondade
Que me ensinou a rezar
Me ajude a ajudar
Sei que sou um fraco e pecador
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E sempre tropeçando estou
Por isso te peço mais uma vez
Me ajude a ajudar!

Paz e bem
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CORPO E SANGUE DE JESUS
Comer o corpo e beber o sangue de Jesus
É uma oferenda social
Pois, um dos motivos que Ele morreu na cruz
Foi para acabar com a oferenda
De Animal e Racional!
Sei que foi Ele próprio que mandou
Comer sua Carne em forma de Pão
Beber seu Sangue em forma de Vinho
Ficou bem melhor essa oferenda afinal
Não precisa mais matar animal
Ou matar o Racional!
Use sua inteligência para Educar
Como fez Jesus ao se ofertar!
Paz e bem
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O HOMEM É A SUA DESTRUIÇÃO

O homem é a sua destruição
Sua destruição e a do seu irmão
Drogas de todos os tipos
Bomba Atômica, LSD
Cocaína, invenção da Bomba “H”
Ir a Lua é um prazer
Lutar em Guerras, isso é lá dever!
Astronautas tornaram – se Deuses!
Ser Ateu é sensação!
Não crê em mais nada, comigo isso não!
Jovens andam em busca de “AMOR”
Fácil de comunicação
Satisfazendo o desejo da carne
27

Sem se importar com o Criador
Meu Deus, isso é lá Amor?

Paz e bem
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DESESPERO

Pão e água,
Água com pão,
Vela acesa, luz elétrica, não!
Cama fria, sem colchão,
Tábuas duras, a salvação.
Feliz, talvez sim.
Feliz, talvez não.
Barriga cheia de água com pão.
Noite fria, longa demais,
Menino chorando, procurando paz,
Sentindo dores, ninguém se importa.
Couro come em suas costas.
Dorme, diabo, não estás satisfeito?
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Brincaste o dia todo, mas, com que brinquedo?
Choro cortado, soluços fraquinhos,
Menino se cala e se prepara.
Se não morrer,
Vai enfrentar, sem muito prazer,
A vida malvada que vão lhe oferecer.
E, quando crescer, compreenderá
Que, mesmo na dor, há migalhas de amor.

Paz e bem
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DESABAFO DE UM OPERÁRIO

Meu chefe imediato suspende – me
Por que demorei para executar a tarefa!
E olha
Que a culpa ainda foi minha
Quando ocorreu o acidente pela pressa.
P patrão me demite,
Sem um pingo de razão!
A empresa
Com lucros de 100 por cento,
E eu?
Sem emprego, amor e perdão.
Vem a Policia e me bate,
Dizendo que sou vadio e ladrão.
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Está desempregado porque quer,
E os filhos e a mulher?
Fica sem ter o simples pão
Porque morreu mais um miserável qualquer.

Paz e bem
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VELHICE

Vivi todas as fases da vida
Fui criança, jovem e adulto
Hoje sou velho um ancião feliz
As fases que passei na vida
Foram vividas com carinho e amor
Hoje não me arrependo de nada
Estou em paz com o Criador
Deixo um conselho para os jovens
Vivam as fases de sua vida com amor
Para não se arrepender no futuro
E ao chegar na velhice
Estar em paz consigo mesmo e com o Senhor!
Paz e bem
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O PEÃO
Êta peão retado
Vive sacrificado, mas vive feliz
Não se queixa da sorte
Se tem dinheiro come
Se não tem, come do mesmo jeito
Êta peão danado
Vive com o salário sacrificado
Que se espicha até o fim do mês
Aumenta de ano a ano
Mas, Deus espicha dia a dia
Êta peão porreta
Assiste BAVI e FLAFLU, sem dinheiro
Leva seu time a vitória
E com tão pouco, dorme a noite inteira
Sofrendo as conseguência desse País Politiqueiro
Paz e bem
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LOTERIA EPIDEMIA

Todos querem ficar ricos
Por isso, jogam na Loteria
Para não ver seu irmão sofrer
A procura do pão de cada dia
Loteria a doença atualizada
Quina, Mega – Sena, Lotomania, etc etc
A cura imediata
Pobre do coitado
Arrisca seu único dinheiro
Seu pensamento...
Acertar na Loteria!
Mas, o sorteio vem
A decepção também
35

Antes tivesse comprado osso para fazer sopa
Dormiria tranquilo, com a barriga cheia
Mas, o pensamento continua...
Nas loterias
Loteria Epidemia
Loterias Epidemias!

Paz e bem
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DESABAFO DE ARTISTA
O show é para assistir
Se for ruim, por favor não vaie
Se não quiser aplaudir, não tem problema
Pois, ninguém o obrigou a vir
O show vai começar
Respeite o Artista que tenta lhe distrair
Critique com dignidade
Faça de conta que é você que estar lá a se exibir
O show terminou
Obrigado pela presença
Desculpe as palavras ásperas que vos disse
Mas, no fundo mesmo
Antes as vaias do que o silêncio!
Paz e bem
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OPERÁRIOS

Vivendo os momentos da minha vida
Sentindo as angústias que giram a minha volta
Sinto o Mal que fazem a Terra Prometida
Mortes, Lutas, pela posse da Terra Querida!
Ganâncias...
Ambições sem sentidos
Tudo pelo chão querido!
Oh! Operários!
Sem distinção de Cor, Raça ou Religião
Vamos lutar pela manutenção da paz
Lembrando sempre das lições
dos nossos Ancestrais!
Muitos de nós até morremos
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Por outros Operários
Que são privilegiados
De serem chamados de Patrão!
Oh! Operários!
Lutem! Lutem!
Orem! Orem!
Cada dia um pouco mais
Sentindo as necessidades do Criador
Que nos fez com muito Amor
Para vivermos em Paz!

Paz e bem
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PEÃO / POLITICOS

Eu sou um peão
Vivo sem Terra sem Pão
Sem Amor e Compaixão
Com um vazio no Coração
Que só encontra a Paz na Oração!
Eu não sei qual a motivação
Dos Homens do Poder
Que me maltrata sem razão
Si vou a Missa / Culto
Eles estão lá
Estão em todos os lugares
Prometendo e não cumprindo!
Eu sou um simples Peão
40

Que em época de Eleição
Aperta a mão deles de Coração
Mas, Eles fazem de nós
Como fazem com o ladrão!
Antes de ser, Prometem
Depois que são...
Não cumprem o que disseram não!

Paz e bem
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O PODER E O HOMEM

“PODER”...
Leva o Homem a sua destruição
Se Ele não tiver ajuda de Deus
E dos seus Filhos Protetores!
Por humildade, Eu ponho os Filhos
“PROTETORES”
Pois, esses Filhos Protetores
Sabem que Deus ajuda a Eles a nos proteger!
“HOMENS”...
Deixem de ambição
Ame teu próximo de Coração!
Pois, amanhã o próximo pode ser Você!
Obrigado Deus...
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Por entender
Que nós precisamos
Um do outro para “SOBREVIVER”

Paz e bem
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DEUS E O SUCESSO

No desespero do sucesso
Esquece o “SER”
Das coisas simples da vida
Não muito longe
Mas, já com as células cansadas
O “SER”
Reconhece a beleza
Da simples palavra...
“DEUS”!

Paz e bem
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MEDO / EDUCAR / EVANGELIZAR

“ORAI E VIGIAI”
Em qualquer ocasião!
Tenha precaução
Mas, nunca “MEDO”
De educar e evangelizar seus irmãos
Seja em qualquer “SITUAÇÃO”!

Paz e bem
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DIA DO IDOSO
(21 / 09...)

“VELHO”
Mas...
“SÁBIO”
Quero viver...
Até os 100 (ou +++)!
Que é pouco
Na vida...
De quem algo tem!

Paz e bem
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Nome “DEUS” (Tirar ou não de circulação)

O “SER”
É engraçado ou “DESGRAÇADO” mesmo!
Leva um Infinito Tempo
Para dar nomes as coisas
Inclusive ao Universo!
Que o denominou de “DEUS”
Onde muitos “SERES” se denominaram
Ou se denominam até os tempos de hoje
Desse jeito “DEUS”!
E agora os infelizes depois de tanto tempo
E da perfeita descoberta
Vem cinicamente tirar o nome “DEUS”
De uma simples Moeda!
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Moeda que serve para educar
Esse “SER” imbecil e ordinário
Que são manipulados, por incrível que pareça
Por vidas criadas por “DEUS”!
Esse “SER” criador de toda confusão
Que não tinha opção e agora pede ajuda...
Para suas “CRIAÇÕES”!
E chora loucamente, implorando a todos nós
Não mim tirem de suas vidas
Pois, é “IMPOSSÍVEL” vocês viverem sem mim
E “EU” viver sem “VOCÊS”!

Paz e bem
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CASTIDADE

Castidade é uma coisa natural do “SER”!
O problema é praticar antes de “SER”!
Por isso procure ser casto (puro mesmo)
Um verdadeiro “SER” inocente
Mas, sem se misturar com as orgias da vida!
Pois, pode contrair doenças
E bagunçar com sua inocência corporal
Que é uma magia do bem viver material!

Paz e bem

49

RACISMO

Racismo é Universal
(Infinito mesmo)!
Por isso temos de...
“ORAR E VIGIAR”
Nossas ações (atitudes mesmo)
Pois, o Racismo não escolhe:
“COR / RAÇA / RELIGIÃO
E está sempre a explodir
Em nossos Corações!

Paz e bem
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SUJEIRA / LIMPEZA

“O local +++ limpo
Não é o que +++ se limpa
É o que menos se suja”
(colocaram no Banheiro da UFBA)
Por isso irmã(o)
Deixe de ser sujão
Pois, “DEUS” amou a limpeza
Não interessa quem sujou
Mesmo sendo “ELE” ou não!

Paz e bem
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POVO ESCOLHIDO / CONDENADO

O Universo é muito traquino
E o seu Povo (geral) também
Uns dizem que são o Povo Escolhido
Outros dizem que são o Povo Condenado
Vou citar primeiro os “JUDEUS”
Que se dizem serem o Povo Escolhido
Mas, que agiram como “ATEUS”
Desde tempos iniciais da Civilização
Praticaram cruéis barbaridades
Se tornando verdadeiros Canibais
Vindo a serem escravos e fazerem também
Terminando por matar, junto com outras Nações
O “REDENTOR”
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Segundo a história:
Do povo o “SALVADOR”!
Vamos ao outro Povaréu (um lindo Povo também)
Mim refiro aos NEGROS que se dizem coitadinhos
Foram tirados de sua Nação
Sem um pingo de carinho
Sendo Escravos em outros lugares
E até os dias de hoje, não tem um ninho
Tudo balela pura...
Pois, escravos são feitos nas suas origens
Pelo seu próprio povo que não se corrigem
E os Líderes as riquezas não dividem
Termino concluindo essa narração
Dizendo que somos todos irmãos(as)
Seja qual seja o Povo citados
Todos são Escolhidos e Escravos
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De si mesmo ou de outrem
Nessa Imensidão (infinito mesmo)
Que temos de cuidar com Amor e Coração
Sejam quais sejam os tipos de vidas
Da “LUZ a ESCURIDÃO”!

Paz e bem
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POLUIÇÃO

Começo, paz e amor
Mundo de sonhos, sonhos de Deuses
Mas, de repente, trovões, tempestades de raios
A mente poluída pelo prazer
Novas construções pelos semelhantes
Com muita ambição
O que foi isso, minha gente? – Poluição
Caim matou Abel, sendo seu irmão
Cidades destruídas, pela corrupção
Raça condenada a viver na escravidão
Foi a raça de Cham, por fazer gozação
Do seu pai que dormia em má posição.
Trocaram o Filho de Deus, por um ladrão,
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Pilatos lavou as mãos para se livrar da Poluição.
Passou o século XX; século de muita agitação
Astronautas vão ao espaço, parecendo procissão
Brigite abalou o mundo com seu corpo tentação.
Beatles: ”We´re more popular tham Jesus Cristo”
(Somos mais popular que Jesus Cristo),
Isso é Poluição.
Deísmo, cidades perdidas pela prostituição,
Travestis nas ruas é a sensação.
Fumaça pelo ar parecendo furacão;
Guerras em toda parte, Meus Deus, que confusão!
Dizem que isso é Progresso, mas é poluição.

Paz e bem
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POESIAS

REFLEXIVAS

57

GUERRAS
JUDEUS X PALESTINOS
(OUTRAS)

“Não é o nome de um País
Que faz o ser feliz.
Nem tão pouco a Nacionalidade
De um ou de outro”
“Diz um Ditado Popular:
(Pais que sou feliz é aquele que me trata bem)
Então as Guerras são simplesmente
Pela divisões de bens,
Sem contar com a ambição
Dos que se dizem protetores do seu Povo
Ou de outro Povo por simples interesse
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De suas Riquezas (seja qual seja)”
“É assim o Universo
Que era BOM sozinho
E si tornou ruim acompanhado”
“Só nos resta (ORAR E VIGIAR)
E tentar cuidar de si e de outrem
De preferência sem ganancia
(O que ocorre com constância)”

Paz e bem
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KAIRÓS

Em Grego significa o momento oportuno
(CERTO OU ERRADO)
Na Mitologia Kairós é Filho de Chronos
(DEUS DO TEMPO E DAS ESTAÇÕES)
Enfim a Filosofia continua a ensinar
Apesar do seu nome modificar!
A muito tempo tornou – se Religião
E até os dias de hoje causa confusão
Essa transformação!
Muitos chamando a Filosofia até de Ceita
Quando o grupo formado é de pouca proporção!
Assim caminha a Humanidade
Com seus Deuses, causando muita confusão!
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Só nos resta “ORAR E VIGIAR”
E aceitar a MORTE...
Essa Transformação insuportável
Que o Universo / Deuses inventaram
Para sua curtição!
Muitos nem sabem:
Sejam Deuses ou não que “NÓS” somos ELES
E “ELES” são “NÓS” nessa confusão!

Paz e bem
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CASAMENTO / SEXO

“Quem casa por sexo
Fica perdido no tempo vivido!”
“Não tem nada haver a união de dois seres
Que se dizem Racionais, com práticas sexuais!”
“Por isso ORE E VIGIE infinitamente irmãos(as)
Pois, sexo se pratica (INFINITAMENTE)
E de diversas maneiras.
Por mais simples que seja sua prática e ocasião!”
“Não se pertube se de uma hora para outra
O sexo criação acabou para você
Pois, a muitas maneiras sem “ELE” (sexo)
Para sobreviver!”
“Procure ser feliz nessa Imensidão
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Pois, o “SEXO” foi criado
E toda Criação tem sua Transformação!”

Paz e bem
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GUERRAS

Nós vivemos numa Guerra
Não adianta se esconder
Você carrega a Guerra com você!
Seja o ser que seja você
A Guerra estar com você
Organicamente viva onde viver
A Guerra estar com você!
Se você não sabia?!
Fique sabendo agora:
“a GUERRA é igual a PAZ e ELAS são você”
Não existe / nunca existiu
E jamais existirá, um Universo de Paz
Pois, a paz é a mesma guerra
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Só depende de você!
“ORE E VIGIE” sempre
Mesmo que isso não o convença
E nunca venha a convencer
Esteja você vivendo em paz ou em guerra
Se convença sempre...
“QUE O MAIS IMPORTANTE É VIVER”

Paz e bem
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Por que não amar DEUS / DEUS?!
Por que não amar Deus / Deus?
Porque não se deve amar o que não existe!
Por isso “ELE” (DEUS)
Si transformou em mim e você
Depois se transformou nele próprio
Para falar comigo e com você!
Que é loucura amar a Deus
Sem amar a si e aos outros
E se você não acredita nele
Porque “ELE” (DEUS) se transformou
Para ficar igual a mim e a você
E você não cuida e se cuida
Fica impossível “ELE” (DEUS)
Acreditar em você!
Paz e bem
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SER DEUS / DEUS SER

Para o ser...
“SER” Deus
Basta nascer
Depois morrer
E “DEUS” volta a ser!
Pois, vida e morte (vice – versa)
É a confirmação de que...
Deus “É”!

Paz e bem
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Aaron Swartz (Gênio da Programação)

“não existe liberdade no Universo,
Nem o próprio (Universo) é livre!”
Em relação ao “SER” em questão
(AARON SWRTZ)
Foi transformado (MORTE) normalmente
(SÓ QUE POR SUAS PRÓPRIAS MÃOS)
CONCLUSÃO:
O “SER”
Por mais inteligência que tenha
Tem que aprender a conviver consigo próprio
Para chegar ao conviver com o “NÓS”!

Paz e bem
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LÍDERES RELIGIOSOS QUEM SÃO?!

Os Líderes Religiosos
Ou outros líderes qualquer
São os Feiticeiros
Ou chefes de tribos dos tempos passados
Que mesmo nos tempos atuais
Só mudam as roupagens
Mas, muitos agem como verdadeiros
Animais Irracionais!
Em relação aos Líderes Religiosos atuais
Que se dizem estar com um “DEUS”
Fazem ou mandam fazer
Verdadeiras capetagens
Provocando muitas loucuras
69

Que se existem “DIABOS”
Estão salvos de suas diabruras!
Eu que também não sou flor que se cheire
Tenho que “ORAR E VIGIAR”
Agradecer ao “FEITICEIRO JESUS CRISTO”
E a muitos outros que por aqui passaram
E estão passando
Que deu e dão a vida para nos salvar!
“MUITO AGRADECIDO PELO MEU BEM ESTAR”

Paz e bem
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TEOLOGIA X FILOSOFIA
(DIFERENÇA)

“Não vejo diferença nenhuma
Já que as duas precisam da “RAZÃO”
Para sua AUTOAFIRMAÇÃO”
CONCLUSÃO:
“E o “FANATISMO” dominam as duas
Precisando da “LÓGICA”
Para se encontrarem”
FINAL:
“Só tendo um “FINAL FELIZ”
Se compreenderem realmente
O significado de “ORAR E VIGIAR”
Paz e bem
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O “AMOR” e seu surgimento

O primeiro “AMOR” surgido
Foi o amor “ÁGAPE”
Sendo esse amor o próprio Universo!
Ao criar as vidas, principalmente os Deuses(as)
Surgiu o amor “ÉROS”!
Sendo o amor ÉROS o responsável
Pela existência e seguência das vidas no Universo!
Daí em diante muitos tipos de amor veio a existir.
Cito o amor “PHILOS”
Que é o amor amizade e fraternidade
Sentidos entre familiares e amigos!
Sem esquecer o amor “STORGÉ”
O mais benéficos dos afetos
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Que acontece especialmente com a família
E entre seus membros
Normalmente afeição de pais aos filhos!
E assim está o “AMOR” falado de todos lados
E praticados.
Precisando você escolher o melhor tipo de amor
Para “VIVER e SOBREVIVER”
Nesse Universo tão rico em parecer!

Paz e bem
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Mim encontrei (JESUS também!)

Mim encontrei nos Filósofos Profetas
Da Filosofia!
Não mim encontrei nos Profetas Filósofos
Das Bíblias!
Muitas coisas entre “ELES” coincidem
Um copiou do outro
Quem surgiu primeiro não sei
Só sei que o Mestre Jesus Cristo
Aprendeu com os dois!
Por isso mesmo não sabemos
O que o Filósofo Profeta
Ou o Profeta Filósofo (vice – versa)
“JESUS CRISTO”
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Fez dos 12 aos 30 anos
E quem sabe não interessa mais dizer
Pois, o “ACASO” está lançado
E agora não importa saber
Uma coisa é certa:
Nesse tempo de sumiço
Jesus estudou Filosofia
Com os nossos Ancestrais
Isso está confirmado nas Escrituras Sagradas
Que dizem foi “ELE” a dizer!

Paz e bem
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EXPECTATIVA / SER

100%
Certo é não criar “EXPECTATIVAS”
Em “SER” nenhum
Nem em “SI” próprio!
Pois, a Expectativa é Futuro
Mesmo Presente
E o Futuro ao Universo (Infinito) pertence!
CONCLUSÃO:
Simplesmente viva a vida
Cuidando e se cuidando
Não importa a “EXPECTATIVA”!
Paz e bem
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PAZ / SER (vice – versa)

‘O único ser
Que nos pode dar a paz...
É o próprio ser!
Os outros seres...
São um complemento dessa paz”

Paz e bem
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Qual “JESUS” você quer ser?

Veja o que você quer ser irmão(a)
Jesus Cristo do Amor!
Jesus Cristo do Ódio!
Jesus Cristo das Paixões!
Jesus Cristo das Drogas!
(COCAÍNA, LSD etc etc)
Ou outras Drogas igual a você!
Mas, tudo você não pode ser
Por isso, escolha irmão(a)
Qual o caminho você quer seguir
Para sua Salvação
Qual “JESUS” você quer ser!
Paz e bem
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MINUTOS

“Os minutos são os segundos
Que passaram e nem notaram
As horas que formaram
Nas nossas vidas
Alegres ou sofridas
Nessa Imensidão...
De pensamentos
De boas ou más ações”

Paz e bem
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FÁCIL É O DIFÍCIL (vice – versa)
Tudo que conquistamos
Parece fácil!
CONCLUSÃO:
Não existe nada fácil!
Cuidado ao pensar que...
O que conquistou foi fácil!
Pois, seja o que for que conquistou
Veio de uma sequência desde o primeiro Criador
Que não sabendo como pensou
Si transformou em vidas dentro de “si” próprio
E numa difícil conclusão para Educar
Essas Criações, teve que “ORAR E VIGIAR”
Passando para nós também essa “MISSÃO”
Paz e bem
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FÉ

“SER”
Nenhum sabe o que é...
“FÉ”
Por isso seja você quem for
E atue onde atuar
Procure sempre acreditar em...
“SI”
e...
“ORAR E VIGIAR”

Paz e bem
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DEUS

“DEUS”...
É o nome “UNIDADE”
Que mais se identificou
Para representar o “UNIVERSO”
(INFINITO)
Em “SI POR SI”

Paz e bem
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ABORTO

“ABORTO”...
Solução dramática para quem pratica
Seja Ativo ou Passivo!
Mas, se puder evitar o ABORTO, faça isso
Pois, o que o UNIVERSO quer é nascer
(SEJA QUE FORMA FOR)
Não seja você o causador(a)
De mata-lo em você
Deixe-o nascer e se possível crescer
Para ficar igual a você
E ter a decisão nas mãos de matar e viver!
Paz e bem
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“DEUS” = Bom / Ruim?!
Dizer que Deus é Ruim
Faz mal para o Ego!
E maltrata a si próprio
Faz o ser subestimar
Seu próprio saber
Que não pode lutar
Contra algo que não existe!
E quando existe na imaginação da gente
Faz ver que “ELE” sente a dor como um inocente
Não ter culpa de ter um Espirito Criador
De vidas dentro dele próprio
Se transformando (morrendo) e sofrendo
Sem saber onde ir dentro de “SI”!
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Por isso irmãos(as), vamos ORAR E VIGIAR
E dizer sempre que “DEUS É BOM”
Não importando o que passe
Nesse sistema de Invenção
Dessa Imensidão sem fim!

Paz e bem
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HOMOSSEXUAL

O Universo (DEUS)
É composto de vidas de todos tipos!
Cabe a essas VIDAS se educarem
E terem ÉTICAS, criando Leias / Normas
De sobrevivência digna
Para todos sobreviverem!
E nunca esquecerem que todos são irmãos
Pertencendo ao mesmo...
“UNIVERSO CRIADOR”

Paz e bem
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Deus “É” ???!!!

O nome +++indicado
Para se referir ao...
“INFINITO”
Se você tem outra definição
Está dentro do contexto
Acima citado meus / minhas...
“IRMÃOS(AS)”

Paz e bem

87

TRADIÇÃO (cuidado ao seguir)

Tradição com Educação (ÉTICA)
Faz o “SER” crescer entre si próprio
Por isso Irmã(o)
Não é errado seguir a “TRADIÇÃO”
Mas, cuidado com o Passado
Pois, pode não ser bom para o Presente
E prejudicar o Futuro!
Não cometa um “ATO INSEGURO”
Vivendo lembranças tristes
Dos nossos Ancestrais
Que são para serem lembradas
E não praticadas pelos descendentes jamais!
Paz e bem
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Nome “DEUS” em vão

Não chame o nome “DEUS” em vão
Pois, “ELE” é o “ESPAÇO VAZIO”
E pouco está se importando
Com sua indagação!
Pode até aparecer um Capeta
Se passando por Deus irmão(a)
E brincar com seus sentimentos
Como fazem em muita ocasião!
Uma coisa seria vou dizer:
“DEUS É TUDO” e “TUDO É DEUS”
Por isso “ELE” criou seres para essa função!
Chame se precisar os nomes citados:
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(ODIN/ZÉUS/JAVÉ/ALÁ/OXALÁ/JESUS/MARIA)
Ou outros nomes “HUMANOS” que quiser
Pois, o nome “DEUS” significa “INFINITO”
(todo o UNIVERSO mesmo)
E geralmente “ELE” pouco está...
Se importando com “VOCÊ”!

Paz e bem
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“FÉ” o que “É”?!

Ninguém sabe o que “É”
Por isso “ORE E VIGIE”
E cuide – se cuidando a sua!
Não interessa quem você seja
Ateu / Praticante Religioso ou não
A “FÉ” é Universal
E muitas vezes até animal
Irracional mesmo!
Por isso volto a repetir
“ORE E VIGIE” a sua infinitamente
Para usar – lá só em boas ações!
OU SEJA:
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Não danificar a “SI” ou a “OUTREM”
E viver em Harmonia com essa Imensidão
Que pode ser um pequeno ponto
Dentro de “SI” querendo a todo custo
Te destruir sem consentir você descobrir
Realmente o que é a “ F É “
Que não passa do “SER” que é “VOCÊ”!
CONCLUSÃO:
“VOCÊ É A FÉ IRMÃOS(AS)”

Paz e bem

92

NASCER / MORRER

O que o Universo (INFINITO)
Quer é NASCER!
Mas, o problema é a...
“TRANSFORMAÇÃO (morte)”
Que até os dias de hoje
Está difícil a solução!
Por isso “ORE E VIGIE” a sua vida
Não se desfaça ou danifique
Essa passagem tão linda não
Que é a “VIDA” irmãos(as)!

Paz e bem
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PANTEÍSMO

Não sei por que brigaram por isso
Si mataram mesmo nossos Ancestrais
Os descendentes ainda se matam feitos animais!
Se realmente “DEUS É TUDO”
E “TUDO É DEUS”!
Está muito bem dito, pois, o que ocorreu
Foi a divisão do que é...
“BEM” ou “MAL”
Para nós dentro dele (DEUS)
De maneira Universal!

Paz e bem
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O FIM é o COMEÇO (Bíblico)
Toda vez que termina algo
Algo começa outra vez!
Pois, todo fim é o começo de algo
Por isso tente sempre outra vez!
Não tire sua vida por nada
Nem tão pouco a vida de alguém!
Quando se alimentar do seja o que for
Ore e agradeça pela alimentação!
Já que houve a Transformação de uma vida
Para salvar outra vida também!
“ORE E VIGIE” seus atos
Sempre e infinitamente nesse vai e vem!
Nunca se esqueça que:- “O FIM É O COMEÇO”
Nessa imensidão...
Mesmo com barreiras irmãos(as)!
Paz e bem
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FELIZ NATAL

“Somos consumistas de nós mesmos
Seja qual seja a cultura praticada”
“O Universo Humano está melhor
Apesar de desumano ainda estar”
“Celebre o NATAL humanamente
Apesar dos animais a matar”
“Não fique se torturando com o Capitalismo
Pois, não a como do Capital se libertar”
“Boas Festas com muito carinho
E um bom Ano Novo a celebrar”
“FELIZ NATAL”

Paz e bem
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POETA (Maldito / Bendito)
“O Poeta é muitas vezes esquisito,
Em seus escritos.
Mas, serve de apoio,
Nas suas escritas benditas”
“Por isso não acuse o Poeta de Maldito
Se em uma de sua Poesia,
Sentir – se humilhado(a) e derrotado(a)
Pois, outro “SER” naquele momento
Ao “LER” o mesmo Poema
Se sentirá Feliz e revigorado(a)”
“É sempre assim o Poeta
Um traz e leva, um leva e traz
Sempre agradando a um e a outro não
No seu desabafo e narração!
Paz e bem
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POESIA / POETA

‘ A poesia nos anima
Ou nos põe para baixo
Depende do “DIACHO”
Do momento do “POETA”
(Não que “ELE” poeta)
Seja diretamente o que...
“ESCREVA”
Mas, com...
“ESTEJA”

Paz e bem
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Quem pode fazer “TUDO”?!

Dose é que quem parece
Que pode realizar tudo
É um “SER” que inventa
Outros seres para fazer por “ELE”!
Tendo esses seres só condições de fazer
Um mínimo possível!
E muitas vezes tem que se agrupar
Para realizar e pouco fazer!
Sabem quem é esse “SER
Que pode “TUDO” fazer:
“A NATUREZA E INFINITA CRIADORA”
Paz e bem
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ESCRAVO / PALAVRA / SILÊNCIO

“Prefiro “SER”
Escravo da Palavra
Do que do Silêncio!”
“Pois, a palavra mata
Mas, também vivifica
Dando continuidade a VIDA!”
“O silêncio é rigoroso D+++
Causa mal a quem pratica
E a quem junto fica
Pode até algumas vezes
Fazer o bem.
(com poucas exceções também) “
Paz e bem
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CAPITALISMO

“Capitalismo é uma ação Universal
(INFINITO)
Já que abrange até troca de favores
E necessidades de se cultivar
Cuidando do próprio Universo”
“Não critique o...
(CAPITALISMO)
Sim o ser maldito
Que faz e desfaz de si próprio
E de outrem que consigo vive”

Paz e bem
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UNIVERSO / FAMÍLIA

‘ Tudo que vem
Em nome da Família
E para o bem dela
Num equilíbrio
Do viver das mesmas
É sempre bem vindo
Pois, o UNIVERSO
Nada +++ é que um...
AGRUPAMENTO FAMILIAR”

Paz e bem
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AMAR / ODIAR

“AMAR...
É um sentimento
Que se você
Não ORAR E VIGIAR
Vai ODIAR”
“mas, nunca deixe de AMAR
E cuidar, cuidando – se”

Paz e bem
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PACIÊNCIA
“diz a Bíblia:
A Paciência
É a melhor Penitência”
“no popular se diz:
A Paciência
Tem Limites”
“a Bíblia detonou de vez dizendo:
“ORAI E VIGIAI”
Quando sua Paciência no limite chegar
Pois, a verdadeira Paciência
É igual ao Amor, nunca acabará
Pois, são Infinitos, podes crer irmã(o)
Agora vá ORAR E VIGIAR”
Paz e bem
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AMOR / ÓDIO
“o ódio é a ramificação do amor
Mas, o amor não é ramificação do ódio
O amor é infinito e ódio sua ramificação
Como muitas outras ramificações”
“o amor não se transforma em ódio
Mas, o ódio se transforma no amor”
“o amor não tem ciúmes, tem cuidados
Mas, o ódio é ciumento e descuidado”
“ore e vigie infinitamente
Não interessa a sua maneira de orar
Para não se deixar pensar que seu amor
Em ódio se transformou
Pois, creia em ódio o amor
Nunca se transformará”
Paz e bem
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VOCAÇÃO
“vocação também vem com aprendizagem
De um SER pelo SER.
Basta com isso se dedicar a querer aprender
Com quem gosta de ensinar”
“não vá só nessa
Que vocação nasce com o ser
E ser criado ao léu
Sem nada querer aprender”
“vá estudar e trabalhar
Pois, isso é sinônimo de ORAR E VIGIAR
E na vocação ter segurança
Sempre no que vai praticar”

Paz e bem
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PIOR ESCRAVIDÃO

“a escravidão mais degradante
É ser escravo de si mesmo”
(filosofou o Filósofo Sêneca)
Então como é difícil
Fugir da escravidão
Segundo esse raciocínio
Pois, ou o SER é escravo de si próprio
Ou de outrem.
Melhor ou pior ainda de “AMBOS”

Paz e bem
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