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POESIAS LIVRES

DIVERSAS

( SUMÁRIO NO FINAL)
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POESIA SOCIAL

SÃO JOÃO
Lá vem chegando o São João, São Pedro e outros
Santos!
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Não vai faltar o quentão, milho, canjica e
amendoim!
Bolo de fubá, aipim e por ai vai!
Êta festa porreta de fartura numa terra seca
Onde Políticos fazem o que querem
Prometendo e não cumprindo como sempre
Aos Roceiros e Roceiras, trazer Luz Elétrica
Fazendo poços para acabar a falta D’água
Que tanto assola o Sertão!
Quem sabe (só Deus), essas Terras tem Petróleo
(Ouro Negro)
Mas, os miseráveis dos ricos, não querem nos
enriquecer não!
Aqui no Nordeste, falta tudo no verão
Não tem Pão, Feijão ou outra alimentação

Temos que ir para o Sul, viver de migalhas de
outros irmãos.
Muitas vezes nos trata mal, dizendo que somos
preguiçosos, gostando de trabalhar não!
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Passando de uma mentira desalmada, já que não
conhecem a vida no Sertão!
Damos um duro desgraçado para cuidar de um
pedaço de chão.
Mas, chega o São João, a fartura volta, pois o São
José manda água para molhar a plantação!
Sendo um volta, volta de gente dos Diachos, vindo
matar a saudades.
Nessa linda Festa Anual chamada...
“SÃO JOÃO”

ESPIRITO SANTO

PICHAÇÃO É ARTE
Pichação é arte Doutor(a)
Só está mal colocada e aproveitada
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É como o surgimento de muitas outras artes
Que no seu aparecimento era mal sinalizada
Vou citar só uma que fomos Campeões Mundiais
Aclamado no mundo inteiro o “SURFE”
Antes marginalizado por todos.
Assim é o Pichador, um excelente pintor!
Que coloca sua agressividade ou não
Numa parede proibida meus irmãos(as)
Socialize os pichadores(as)
Vão ver um espetáculo de apresentações universais
De rabiscos ou sinais (como queiram chamar)
Sendo aplaudidos por todos
Que se dirão conhecedores de artes
Mas, que até o momento criticam e agridem esses
profissionais de um jeito infantil desabafar

Nos mostrando, que o nosso jeito criança nunca
deve acabar.
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ESPIRITO SANTO

MINHA ALDEIA É O MUNDO
Minha aldeia é o mundo
O mundo é minha aldeia
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Sempre foi assim desde o início
Agora tem muitos que se dizem evoluídos
E não querem mais ser chamados de índios
Uns vestem paletó e gravata
Outros colocam uma baita de cores extravagantes
Ficando iguais a nós desde o tempo dos ancestrais
Outros dizem que o significado nome índio
É indivíduo corajoso e valentão, e por ai vai
Até nome de elemento químico nos dão
Se esquecendo que todos foram e são “ÍNDIOS”
Não importando o nome da “NAÇÃO”
Ou cor da epiderme vista a olho nu ou não
A “TERRA” nos pertence, somos a “TRADIÇÃO”
Dos povos que se dizem civilizados

E nos empurram todos tipos de drogas (inclusive
Religião)
Nome de Deuses e os cambaus, sem ter uma
definição.
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Deixam de cuidar da Terra usando-a sem noção
Ainda querem morar em outro lugar, deixando aqui
a podridão.
Saiam do pedestal e venham para minha aldeia
Aprender a cuidar do Mundo...
“MEUS IRMÂOS(AS”

ESPIRITO SANTO
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POESIAS LOUCURA

ETs (SOMOS NÓS)
Santa ignorância procura-los em outro lugar
Pois, o que os Cientistas chama de nós...
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“HUMANOS”
Somos (ELES), sem contar os ...
“ANIMAIS, INSETOS E OUTROS BICHOS”
Somos todos eles sempre fomos
Com o nome de Humanos!
Inventando histórias nos procurando!
Só restando...
“ORAR E VIGIAR”
Que é a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
De todos Universo (INFINITO) misturados!
Como disse o Raul Seixas...
“SOMOS UMA METAMORFOSE
AMBULANTE”
ESPIRITO SANTO

Universo (DEUS) quer é (NASCER)
O universo Deus quer é nascer!
Seja na sujeira ou na limpeza
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Sempre a vida nascendo e morrendo
Numa transformação infernal
Não interessando o nome que se der a vida
Pois, é isso que o Universo quer...
“NASCER”
Si é um ser inteligente e quer sobreviver
Ficando mais tempo vivo
Na forma de vida viver
“ORE E VIGIE”
Cuide e si cuide
Fazendo de tudo mesmo sem querer
Já que é isso que o Universo quer...
“NASCER”
Agora é só escolher
De que forma e onde (ELE) vai nascer

Na sujeira ou na limpeza
Irmaõs(as), isso depende de mim e de você
Decidam, pois é isso que o Universo quer...
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“NASCER”

EPIRITO SANTO

DIA DE SÃO LÚCIFER E ASCENSÃO DO
SENHOR!
20 de Maio!
Dia de São Lúcifer e Ascensão do Senhor!
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São Lúcifer o esquecido pela Igreja Católica
Que não lembra aos seus fiéis da existência do
famoso Santo!
Já a Ascensão do Senhor é lembrada com louvor!
Fico a me perguntar:
- Não será o dito cujo “LÚCIFER” esse Senhor!?
Que de Anjo a Capeta para Santo si Transformou!
Sendo o tão aclamado “DEUS” que do Vazio se
formou!
Trocando de nome aqui e ali nessa Imensidão que o
criou!
Uma coisa é certa...
O dito cujo tem o nome mais bonito do Universo
Sendo proibido de ser chamado do Peão ao Doutor!

CONCLUSÃO:
“SALVE! SALVE! SÃO LÚCIFER, SEJA VOCÊ
QUEM FOR”
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ESPIRITO SANTO

QUEM “MIM” PROTEGE
Quem me protege é o Universo
E suas vidas dentro do mesmo
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De toda formas e aparências
(nem vou citar nenhuma)
São todas que se imaginar e pensar
Das mais lindas aparentemente
As mas feias em aparências
Sejam consideradas cruéis ou boas
Todas elas mim protegem e me deixa vivo
Nessa Transformação Infernal chamada de Vida
Dentro desse ser chamado Universo
Que também não quer o meu mal!
Agora em recíproca se “EU” protejo alguém
Só a “ZORRA” é quem sabe!
Pois, não tenho nadica de nada
Só digo uma coisa que me disseram
Eu gostei e gosto de passar adiante...

“ORE E VIGIE “ sempre, que é a mesma coisa de...
“AJUDE E SI AJUDE! CUIDE E SE CUIDE!”
Mesmo se não gostar de...
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“PORRA NENHUMA”

ESPIRITO SANTO

A TERRA FOI O SOL
A Terra foi o Sol
Vários séculos passados!
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Depois foi resfriando
Nascendo os animais e outras vidas
Assim foram os outros Planetas
Sol já foram e se transformaram
Depois de muitos anos atrás
As vidas si evoluíram
Mesmo com toda destruição
Dos seres chamados de Humanos
Que não passavam de canibais!
Agora onde iremos nós
Depois de tantas invenções
Para o bem ou para o mal
Desses seres infernais!
ESPIRITO SANTO
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POESIAS SURREALISTAS

UNIVERSO E SUAS DROGAS
Nessa droga de Universo
Devemos...
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“ORAR E VIGIAR”
Que é a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
Para tomar cuidado com as Drogas contidas nele
Que tem o nome de...
“ERVAS DANINHAS”
Que as Drogas do Ser as transformam em
droguinhas
Para conosco conviver!

ESPIRITO SANTO

ESCRITOR(A) É UM(A) PERFECCIONISTA
Todo(a) Escritor(a) seja que tipo for
É um(a) perfeccionista!
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Está sempre corrigindo suas escritas
Faladas ou não, benditas ou malditas!
Aceita críticas boas ou más sem um pingo de zanga
Mesmo as não respondidas!
O Escritor(a) é assim...
Gosta de provocar emoções de todo tipo e maneiras
Escreve coisas sérias, além de muitas besteiras!
O que Ele(a) quer é desabafar
Mandando para os Diabos o si calar!
Como diz o Ditado Popular...
“QUEM CALA CONSENTE”
Perdoe o Escritor(a)
Se em uma(s) de sua(s) escrita(s)
Não o(a) agradou!
Mas, se não quiser perdoar não faz mal

Pois, caso não desabafe, seja como for
Ficará consigo essa dor!
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ESPIRITO SANTO
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POESIAS GLOSAS

POETA / CIENTISTA
O Poeta é um Cientista e vice – versa
Sendo o Poeta um sonhador
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Que expressa seu conhecimento pelas palavras
Escritas ou não, causando Amor e Ódio no leitor(a)
Não tem escolha do assunto, apesar de sempre
escolher um principal para se dedicar!
Já o Cientista é uma ser dedicado a uma ou várias
Ciências.
Com conhecimentos vastos, mas podendo causar
também Amor e Ódio no povaréu!
Pelas suas invenções e descobertas, podendo até
mandar tudo para o beleléu!
Esses dois seres são amados e odiados como muitos
outros seres nesse Universo
(Mundo como queiram chamar)
Querendo se expressar e ajudar a todo seres
Com seus pareceres infernais ou não
Tentando viver da melhor forma possível

Junto com o todo nesse...
“MUNDO CÃO”
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POESIAS

MINDIM

GUERRAS = DROGAS

Guerra é
26

A pior
Droga !
Do mundo
Sejam
Elas...
Que
Tipo...
Forem!
Podes
Crer
Irmãos(as)!

ESPIRITO SANTO
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POESIA AMOR

AMOR
“O amor é uma palavra com sabor
Mas , amarga como fel
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Ao sair da boca sem louvor”
“Ore e vigie infinitamente
Seus sentimentos e ações
Ao lidar com o amor
Para educar suas emoções”
“O amor verdadeiro 100% não existe
Nem mesmo do Criador(a) (como queiram)
Pois, o Universo não tem opção
A não ser sua regressão
Por isso vive a ensinar suas crias
Que o verdadeiro amor
É cuidar e cuidar-se
Seja quem for o a Irmã ou Irmão”
ESPIRITO SANTO
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POESIAS ESPIRITUALISTAS

MEU CORPO = TEU CORPO
Quantos anos tinha Tu Maria?
15,16,17 quem sabe?
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Só o próprio Deus sabe o certo!
As escrituras de mãos em mãos já passaram
E hoje muitos de nós nem em seu filho acredita
mais!
Olha Maria, até a Hóstia querem em forma de carne
E o Pão, simplesmente o “PÃO”, será “CARNE”
ou não?
O sengue do seu filho em forma de vinho não
querem mais!
Só em forma de “SANGUE”, para acreditar que
Ele veio nos salvar!
Veja Maria, sabemos que teu Corpo é o “CORPO
DE CRISTO”!
Mas, valeu o sacrifício na nossa opinião!
Na Cruz, Cristo falou assim...
“MULHER EIS AI TEUS FILHOS, FILHOS EIS
AI TUA MÃE”

E hoje Maria me perdoe a minha colocação
Considero minha mulher e minha filha duas Marias
E eu e meu filho, teus Filhos!
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Sendo Tu “MARIA DE NAZARÉ A NOSSA
SALVAÇÃO”!

ESPIRITO SANTO
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POESIAS COTIDIANO

SONHAR / DORMIR
Todo sonho é bom e bem vindo
Principalmente quando nos deixa dormindo
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Tem sonho que é horrível
Parece até que nos pega desprevenidos
Nos causando angústia e temor
Muitas vezes muita dor!
Mais que maravilha, quando o sonho é bom D+++
Satisfazendo-nos e deixando em paz
Pela manhã acordamos com um sorriso
Muito tranquilo ao acordar
Mas, não esqueçamos sempre agradecer
Se no amanhecer acordado estar
Não se preocupando com o bendito ou maldito
sonho
Que tivemos na noite e muitas vezes
Até nos fez acordar assustado e deprimido

Ficando em certos momentos até com medo de
voltar a deitar!
Pela manhãzinha nunca deixe de si manifestar
E essa Oração de Agradecimento falar...
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“TIVE SONO, DORMIR!
DESPERTEI!
AGRADEÇO AO UNIVERSO AINDA ESTAR
AQUI!”

ESPIRITO SANTO

POESIAS FAMILIA
DORMIR SOZINHO(A)
Sempre dormir sozinho
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Eu só não, todos em geral
Desde a fecundação no ventre da mamãe
Mas, que diacho, hoje não consigo + + +
“DORMIR SOZINHO”
Pois, depois dos 30, apareceu dona menina
Chamada “KÁTIA” que complicou tudo
Ou descomplicou (sei lá) como explicar isso
Só sei que depois que casei e hoje idoso sou
O bicho pegou ficando “EUZINHO” um farrapo
Acordado quando sozinho estou sem a presença
Da adorada “KATINHA” na minha companhia
Será isso “AMOR”!?
Seja o que for fica difícil dormir sem ela
Imagine ficar sem a bendita cuja
Só me resta “ORAR E VIGIAR”

Mim cuidar e cuidar dessa pessoa tão querida
Que o “UNIVERSO” colocou em minha “VIDA”!
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ESPIRITO SANTO

POESIAS MORTE
COMO ENFRENTAR A “MORTE”?!
Como enfrentar a morte?!
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Que sorte a nossa...
Sejamos quem sejamos no Universo
Ao nascer Humano ou não aqui nesse espaço de
chão
É uma puta confusão!
Pois nos deparamos com nós mesmo
Em outro plano astral
Querendo nos comer vivo como qualquer animal
Já que todas as vidas no Universo são todas iguais
Não passando de um processo de bola de neve
De um vai e vem infernal!
Mas, que drama cruel quando somos um mero
humano!
Ou quem sabe um simples inseto ou animal
É querendo um comer o outro no caso dessa trevas
real

Que muitas vezes muda de aparências nos
enganando
Fazendo-nos pensar que estamos num Céu original
Só nos restando orar e vigiar
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Sendo a mesma coisa de cuidar e si cuidar
Até a Transformação final!

ESPIRITO SANTO

POESIAS DEDICATÓRIAS

FILOSOFIA / ARTES
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Filosofia é uma Arte
Arte é uma Filosofia
É assim desde o primeiro suspiro Universal
Que esses dois gêneros se unem
Ramificando numa verdadeira sexualidade suas
crias!
Tem vezes que se tornam agressivas
Em outras numa verdadeira orgia
Satisfazendo os seres seja quem sejam
Até em suas teimosias
Não interessando as discursões que fazem
De quem nasceu primeiro...
Se a Arte ou a Filosofia
Sabemos simplesmente até ingenuamente
Que as duas se completam

Podendo viver juntas ou separadamente
Sem nenhuma demagogia
Vou ficando por aqui
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Nessa minha comparação
Dessas duas lindas criações
Do Universo e suas divisões!

ESPIRITO SANTO

POESIAS NATUREZA

NATUREZA (ALERTA) AOS HUMANOS
(TODOS SÃO)
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“a Natureza precisa...
De ação conservadora
Dos seres que a usam...
Com muita desorganização”
“a Poesia é uma arma...
De alerta a esses seres desorganizados
Que maltrata usando a Natureza...
Sempre de maneira errada”
“conservar a Natureza é uma virtude...
Não importando se o Ser é do Mal ou do Bem
Vai servir para você também”

ESPIRITO SANTO

LETRAS DE MÚSICAS
CARÊNCIA
Eu tou carente, sim
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Eu tou carente sim senhor (BIS = REFRÃO)
Tou sozinho(a), sem carinho
Tou sentindo um ardor
Nessa solidão sem ter um amor
(volta ao REFRÃO)
Se você tá querendo
Pode vim como for
Pois, na solidão
Não escolhe o calor
(volta ao REFRÃO)
Vamos os dois juntinhos
Unir a nossa dor
Bem agarradinhos
Viver esse louvor
ESPIRITO SANTO
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POESIAS TRANSCENDENTAIS

JESUS CRISTO
Não interessa de onde veio e como veio!
O importante é que á muito tempo atrás surgiu um
cara chamado...
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“JESUS”
Que nessa Escuridão pregou o Amor em forma de
Luz!
Até na sua grosseria encontramos Paz
Que nos conduz a uma vida tranquila e...
“NOS SATISFAZ!”

ESPIRITO SANTO

CÉUS DOS INFERNOS (VICE – VERSA)
Desde início que houve as separações
Do verdadeiro Céu para alguns Anfitriões
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Esse Céu tão cobiçado por toda gerações
Si separou de tudo e de todos
Sem qualquer informação dada aos seus filhos
fossem que fossem!
Alguns já citaram com grande afirmação
No verdadeiro Céu ninguém nunca entrou
Não precisam citar os nomes que por aqui passou
Passam e passarão pregando ou não o amor
Ficaram, ficam, ficarão no mesmo plano, não
importa quem for!
Temos vários exemplos vistos a olho nu
Estamos num Céu ou Céus que pertence a todos
Basta Orar e Vigiar e tentar si suportar!
Sei que é difícil, mas não impossível
Vivermos em união, nessa confusão causada por
nós de geração em geração!

Tentando viver e sobreviver nesses...
“INFERNOS DOS CÉUS OU CÉUS DOS
INFERNOS”
E por incrível que pareça estamos todos melhores
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Vivendo ou não de aparências nessa ingrata
Transformação!
Não passando de uma viagem nessa linda...
“DIMENSÃO”!

ESPIRITO SANTO

MENTIRA / VERDADE
Quem não é de mentira?
Nesse Universo mentiroso!
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Se a própria verdade é uma mentira
Nessa Imensidão mentirosa!
Mas, afinal o que existe de verdade?...
“NADA!!!”
Isso mesmo Irmãos(as), nada existe de verdade!
Só a mentira reina nessa Imensidão (Infinito)!
Finalmente só nos resta fazer da Mentira uma
Verdade e...
“ORAR E VIGIAR”
Que é a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
Procurando se conservar o máximo que puder
A si e aos(as) outros(as) irmãos(as)
(SEJA QUEM SEJAM)
Nessa fantasia de procurar a...

“VERDADE”
Nessa imensa...
“MENTIRA”
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Que estamos dentro, numa verdadeira...
“GOZAÇÃO”

ESPIRITO SANTO

PROSTITUTA
Toda Mulher é uma Prostituta do seu Homem!
Por isso Homem se você tem uma Mulher
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Não procure uma profissional do Amor
Pois, seja como for, ame a sua Mulher com ardor!
Sei que esse poema é indiscreto
Mas, indiscreto são os Homens que procuram
prazer aqui e acolá
Deixando sua Mulher solitária a desejar
Um carinho do amado que não sabe lhe amar!
Muitas vezes até doenças traz para a parceira de
outro lugar!

ESPIRITO SANTO

MULHER / SANTÍSSIMA TRINDADE
Foi, é e sempre será...
Um gesto machista e consequentemente errado
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Excluir o sexo feminino da...
“SANTÍSSIMA TRINDADE”
Pouco importa o(s) autor(es) da atitude
Por isso tomo a liberdade e informo a todos
Doravante façam o Sinal da Cruz assim...
“EM NOME DO PAI DO FILHO DA MÃE E DO
ESPIRITO SANTO”
Formando assim o...
“QUARTETO SANTO”

ESPIRITO SANTO

RAÇA PURA
Desde muito tempo que p Ser si procura
Sempre preocupado com a Raça Pura!
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Teve até um Líder que se tornou Homem Mito
Foi o famoso Hitler que sendo o oposto de Jesus
Cristo
Matou milhares a procura dessa...
“RAÇA PURA”
Hoje em dia nós sabemos que só existe uma Raça
Pura!
Parecendo com a cor Universal
Se é Infinita só Deus sabe mas, todos ver a olho nu
Que é bem grande o seu tamanho!
Estou falando da...
“RAÇA NEGRA”
Sem puxar saco de ninguém
É a única Raça do Universo
Que é pura da cor da Escuridão

Iluminada pelo Sol e Estrelas
“PAZ E BEM MEUS IRMÃOS(AS)”
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ESPIRITO SANTO

SER LIVRE
O Universo (Infinito mesmo)
Foi o primeiro Ser Livre
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Viu que era impossível
Se libertar de si próprio e tomou a decisão...
“VOU ME DESFAZER EM VIDAS E
PROCURAR SER LIVRE DE MIM MESMO”
Sendo até a procura constante de todo Ser a...
“SI LIBERTAR DE SI MESMO”
Numa louca procura da Liberdade
Tão querida e escondida dentro dele(a) próprio(a)!

ESPIRITO SANTO
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