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POESIAS LIVRES - III

“REFLEXÕES”

SUMÁRIO NO FINAL

NÓS TEMOS DE FICAR “SEMPRE” C0M
“JESUS”
Você tem que ficar perto de...
“JESUS”
Haja o que houver!
Aconteça o que acontecer!
Agente tem que ficar perto de...
“JESUS”
Pois, Ele foi e sempre será a...
“ESPERANÇA”
Que nos conduziu e conduz a paciência
Não interessando seus defeitos
Pois, todos são perfeitos no ensinar!
Seja na grosseria ou no amor
Jesus é sempre o pivô da paz seja como for!

ESPIRITO SANTO X ROSE MARY
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AMOR DA VIDA
Se o amor da vida do Ser
Não for o próprio Ser...
Esse Ser está com um problemão
Pois, terá mais ainda de...
ORAR E VIGIAR
Já que a qualquer momento...
Esse amor pode lhe deixar na mão!
Seja seu próprio amor da vida
Mesmo ela sendo de Transformação
Ajude e mais inda si ajude
Para esse verdadeiro amor da vida
Que é de si para si, ti levar...
ALEM DA IMAGINAÇÃO!

ESPIRITO SANTO
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LIBERDADE
Todo seres querem ser livres
Sem imaginar que a liberdade estar...
Dentro deles(as)!
Lutemos para ser livres
No pensar e agir sem...
Danificação do ser!
“LIBERDADE É TER SONHO PARA SONHAR”

ESPIRITO SANTO
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DEFICIENTES
Todos nós somos deficientes...
IMPERFEITOS MESMO!
Sem tirar nem por uma linha!
Por isso...
ORE E VIGIE
Ajude e si ajude
Não importando sua deficiência!
Nem vem com essa de eliminar outrem
Com sua deficiência mental
Dizendo – se perfeito cometendo esse ato imoral
Repito sempre batendo na mesma tecla...
“ORE E VIGIE”
Seja qual for o seu mal!

ESPIRITO SANTO
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VIVER
Viver é bom D + + +
Todas as vidas lutam por viver
Apesar de muitas vezes não parecer
Parecendo a vida não mais querer
Mas, quer sem perceber
Que não a nada perecer
Lutando por viver!

ESPIRITO SANTO
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CRER PARA VIVER
Assim sou eu e você...
“SOMOS NÓS”
Nessa prisão que para sair
Precisa da Transformação...
“MORTE”
Não interessando a forma ou Dimensão
Ficando seu “EU” aqui ou não!
Tendo de...
“ORAR E VIGIAR”
Nossa ação não importando sua Crença
Nessa pequena, mas imensa Imensidão!
Lutando para viver mais um pouco
Seja o ser que seja nessa linda passagem
Misturada de Luz e escuridão!
ESPIRITO SANTO
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NUVENS
Você já parou e apreciou
Olhando para cima as nuvens branquinhas notou
Botando sua imaginação para brotar
Pensamentos sobre as mesmas ao passar
Lá do alto, parecendo que estão voando ou andando
sei lá!
Levadas pelo vento num verdadeiro bailar!
Tem hora que ao fixar bem fundo para elas
Parecem com figuras humanas ou animalescas
Muitas vezes até com capetas parecem ser
Santos (idem), vemos tudo isso no ar!
E as nuvens negras tenebrosas
Nos assombram de verdade
Ficamos aqui embaixo cheios de medo
Pois, é o prenuncio de uma tremenda tempestade
Mas, quem não gosta que a água venha
Mesmo causando calamidades!
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A mesma é sagrada e abençoada
Nesse vai e vem do sobe e desce das águas
Que fazem das Nuvens e Terras sua morada!
9
ESPIRITO SANTO

DEZ MANDAMENTOS
Os Dez Mandamentos ninguém cumpre
Tão pouco nunca cumpriu, nem...
“DEUS”
Por isso inteligentemente Jesus Cristo reduziu a...
“DOIS”
Que vale...
“UM”
“AMAI TEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO”
Sendo a mesma coisa de...
“ORAR E VIGIAR”
Significando tudo isso em...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
E numa coisa tão simples foi reduzido os...
“MANDAMENTOS”
Agora os seres chamados de Humanos
Juntos com não sei o que, complica tudo!
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Fazendo Guerras criando Drogas
Que mal usadas danifica o ser!
Querendo aparecer prejudicando a si e a outrem!
Está ai queridos(as) Irmãos(as)
O Universo a muito tempo, simplesmente
transformou suas Leis
Em uma simples ação para realizamos que é...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
Limpando a sujeira praticada por todos
Para vivermos mais tempo juntos (Seja a forma que
seja)
Nas bolas Universais de todo tipos nesse Universo
(Infinito)
Dando preferência a forma chamada Humana
E que nada mais seja escondido!

ESPIRITO SANTO
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AINDA SOMOS “DEUSES”?
O Universo (Infinito) nos fez Deuses(as)
Desrespeitando – o Ele nos reduziu a Seres
Insignificantes!
Mas, com os mesmo conhecimentos e poder
(Restritos)!
Agora sabemos que essa Transformação (Morte)
Incluindo Doenças, Guerras etc etc etc
Com o desrespeito de um para com o outro
Leva – nos a repensar mais uma vez...
“ONDE, IREMOS NÓS”
Acredito (EU) que esse seja o reduto final
Cabendo a nós mesmo escolher como viver
“ORANDO E VIGIANDO”
Que é a mesma coisa de...
“CUIDAR / CUIDANDO”
De si próprio e do próximo!
ESPIRITO SANTO

12

AMOR
O Amor...
“CORPO A CORPO”
É 100% sublime...
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“UNIVERSALMENTE”
O Amor...
“CORPO A CORPO”
Não é somente o...
“SEXUAL”
É um cuidar do outro!
Numa verdadeira união...
“CORPORAL”

ESPIRITO SANTO

RAÇAS DESTRUIDORAS
Todas as Raças são destruidoras
Mas, uma se destaca pela paz pregadora!
Apesar da miscelânea que formam
Quando si misturam com as outras Raças
Surgindo um colorido lindo D + + +
Que a todos satisfaz!
Provocando uma satisfação entre irmãos(as)
Estou me referindo a...
“RAÇA NEGRA”
Que até os dias de hoje nenhuma Bomba Atômica
fez ou faz!
E se participou da construção de alguma Arma
Nuclear (Teve a participação mínima)
Não sendo a causadora de tanto mal a criar!
Termino essa Reflexão saudando os Irmãos(as)
Negros(as)!
Que continuem assim, servindo ao Universo!
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A procura da paz duradora tão procurada por todos
nós!
Até pelos que se julgam que mandam
Mas, são uns verdadeiros Canibais
Si devorando feitos os piores animais!

ESPIRITO SANTO
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BÍBLIAS (INTERESSA O QUE DIZ?)
Não mim interessa o que diz as Bíblias
Sejam Elas quais forem!
Me interessa é o que diz as Bíblias sobre seus
amores!
Amor das palavras que servem para o presente...
“ATUAIS E REALISTAS”
Não ficar com papo furado de vou ali e volto já!
Nunca mais voltou nem voltará!
Ficando aqui e acolá
Educando os maus educados que enriquecem
Com sabedorias relacionadas a todo tipo de ação
Se dizendo da Lei, conhecedores da palavra!
Sem cuidar dos seguidores e da limpeza desse
mundão!
Que dar de tudo a todos e muitos ainda dizendo,
bradando em voz alta..
“NÃO PERTENCER AO MUNDO NÃO”
ESPIRITO SANTO
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RESSURREIÇÃO DE CRISTO (VERDADE OU
MENTIRA)
A verdadeira prova da Ressurreição de...
“JESUS CRISTO”
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É você!
Sim! Você!
Só você é a prova!
Eu sou a minha!
Você a sua!
Eu...
“ACREDITO NA RESSURREIÇÃO DE JESUS E
OUTROS BICHOS”
Você acredita?...
“SIM OU NÃO”
Fique com sua resposta para si ou distribua!

ESPIRITO SANTO

MENTIRA ... / VERDADE...
Mentira também educa!
Verdade ás vezes destrói!
Mentira em certos momentos constrói!
Verdade tem tempo que dói!
A verdade pode ser uma Mentira!
Mentira certas ocasiões é uma Verdade!
Não procura destruir a procura da verdade ou
Mentira!
Construa sempre, independente das duas!
Pois, ambas são...
“VERDADEIRAS”

ESPIRITO SANTO
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SUA “MISSÃO”
Nunca diga, seja a idade que tenha...
Que não cumpriu sua missão!
Pois, sua missão são as tarefas cumpridas
No decorrer do presente ao passado de sua vida!
Si deixou de fazer algo?
Pouco importa ficar se martirizando!
Dizendo que a missão não foi realizada, vá...
“ORAR E VIGIAR”
Que é a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
Fazendo algo mais, se der...
No decorrer do presente da sua vida!
Para no futuro quem sabe, você possa dizer...
“MINHA MISSÃO ESTÁ CUMPRIDA”
ESPIRITO SANTO
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“VIDA”
Essa passagem...
Tão linda!
Mesmo oprimida chamada de...
“VIDA”
Que quando nasce...
De outra vida...
Si torna morte...
Da própria vida!
Transformando – se numa...
Transformação vivida!

ESPIRITO SANTO
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“KAIRÓS”
Em Grego significa...
O momento oportuno (Certo ou Supremo)
Na Mitologia...
Kairós é o filho de Chronos (Deus do Tempo e das
Estações)
Enfim a Filosofia continua a ensinar
Apesar de seu nome modificar!
Á muito tempo tornou-se Religião
E até os dias de hoje, causa confusão essa
Transformação!
Muitos chamando a Filosofia até de Seita
Quando o grupo formado é de pouca proporção!
Assim caminha Humanidade com seus Deuses(as)
Causando muita confusão!
Só nos resta Orar e Vigiar e aceitar a Morte
Essa Transformação insuportável que o Universo
E seus Deuses(as) inventaram para curtição!
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Muitos nem sabem sejam Deuses)as) ou não
Que nós somos Eles(as) nessa confusão!

ESPIRITO SANTO
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O “AMOR” ESEU 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”
Que predominou em todos tipos de Ser!
Sendo o Amor Éros, o responsável pela existência e
sequência das vidas no Universo!
Daí em diante vários tipos de Amor passou a
existir!
Cito o...
“AMOR PHILOS”
Que é o Amor amizade e fraternidade
Sentidos entre familiares e amigos!
Sem esquecer do...
“AMOR STORGÉ”

23

O mais benéficos dos afetos que acontece...
Especialmente com a família e entre seus membros
Normalmente afeição de pais aos filhos!
E assim está o...
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“AMOR”
Falado de todo lados e praticados, precisando você
escolher...
“O MELHOR TIPO DE “AMOR” PARA VIVER
E SOBREVIVER”

ESPIRITO SANTO

ARTE / REVOLTA (VICE – VERSA)
Como tudo no Universo...
“SABER REVOLTA-SE É UMA ARTE”
A Arte é Universal e Racional!
A Revolta é Animal e Irracional...
“MAS, TAMBÉM É UNIVERSAL”
Como tudo afinal!

ESPIRITO SANTO
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CORRE / CORRE
Não adianta corre / corre
Para procurar salvação em canto nenhum!
Pois, somos sempre mais um ser salvo ou não!
Vá...
“TRABALHAR E ESTUDAR”
Que significa...
“ORAR E VIGIAR”
Sendo a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
Tentando em seu canto ficar!
Só saindo do seu canto se os...
“IMBECIS”
Estiverem fazendo...
“GUERRAS”
Acabando com a...
“PAZ”
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Tão procurada por todos, até pelos...
“ANIMAIS”

ESPIRITO SANTO
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QUEM É DEUS? / QUEM É VOCÊ?
Deus não é bom nem Mau só...
“É”
Você é uma partícula de...
“DEUS”
Mas, Deus não é uma partícula de...
“VOCÊ”
Deus é a Imensidão (Infinito)
Você só é você (e olhe lá)!
Por isso, Trabalhe e Estude!
Cuide e si Cuide!
“ORE E VIGIE”
Mesmo não sabendo quem é...
“VOCÊ”

ESPIRITO SANTO
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IMPOSTO DE RENDA
A Receita Federal recebe quase...
(28 milhões de declaração em 2016)
CACETADA!!!
Na lógica se os Brasileiros são mais ou menos...
(202.768,562 milhões de habitantes)
No momento (segundo IBGE)
Lógico que para a população ir bem
Tem que ter renda também!
Logicamente só vamos sorrir
Quando todos ou mais da metade Populacional
Brasileira
Tiver Capital (Renda), para declarar ao...
“LEÃO”
Que esfomeado come de todos até dos famintos
Para não ser extinto!
ESPIRITO SANTO
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QUEM É O UNIVERSO
Quem é o Universo?
Somos nós. ou melhor...
“TODO TIPOS DE VIDA BRUTA OU NÃO
DENTRO DELE”
Mas, afinal quem é o Universo?
Nem vem que não tem para ninguém
Dizer que esse ou aquele ser é isso ou aquilo
Dizendo que é o Universo!
Pois, tenha o nome que tiver, vou simplificar...
“SI DIZENDO DEUS”
Pode até ser, mas o Universo não é!
Já que Deus soa como alguma coisa
E o Universo é tudo, não um Ser qualquer!

ESPIRITO SANTO
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DEUS ESTÁ MORTO
Santa ignorância...
“DIZER QUE DEUS ESTÁ MORTO”
Pois, Deus é a...
“MORADA DE SUAS CRIAS”
Que indisciplinadas teimam em querer um Deus...
“IGUAL A ELAS”

ESPIRITO SANTO
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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”

ESPIRITO SANTO
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LIVRES X LIVRES
Temos de ser livres...
Mesmo prisioneiros Universais!
Ter liberdade nesse reino de animais...
Como é difícil ser livre
Sem respeitar a liberdade alheia dos demais!
Até agora mesmo cheio de Víboras
O único Sistema surgido no Universo é a...
“DEMOCRACIA”
Onde conseguimos aos trancos e barrancos
Um pouco de Liberdade!
Que com Arte de todo tipos encontramos um pouco
de Paz!
Que ainda não satisfaz a nós...
“PRISIONEIROS UNIVERSAIS”

ESPIRITO SANTO

33

POESIA X 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, como esteja!

ESPIRITO SANTO
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FEMINISTA X MACHISTA
Está uma confusão dos diachos
Pois, Feminismo e Machismo...
“SÃO AS MESMAS COISAS”
Só que um é Feminino!
E o outro Masculino!
Os dois lutam por seus direitos dentro da Lei!
Amando um ao outro na medida do possível!
“AGORA”...
Chamar Anarquista de...
“FEMINISTA E MACHISTA”
É pura...
“ANARQUIA MESMO”

ESPIRITO SANTO
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“ COR”

O que é a...
“COR”
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Senão uma vestimenta...
“UNIVERSAL”
Nascida do...
“NADA”
Mesmo que esse nada tenha uma cor...
“ORIGINAL”

ESPIRITO SANTO

MELHORAMOS???!!!
Somos diferentes hoje?
Adianta ter algum conhecimento?
E dizer – se Evoluído?
Si sempre temos o prazer nato de destruir!
Quando vamos (GERAL)...
Entender que somos “NÓS” no Universo
A construção do Bem e do Mal
Para toda e qualquer Espécies Habitantes desse
Imenso Vazio.
Criados aleatoriamente pelo mesmo!
Sem contar que somos essas próprias espécies
Na Infinita morada comumente chamada...
“UNIVERSO”
ESPIRITO SANTO
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“HUMANOS”

Nascemos...
“PERFEITOS”
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Crescemos com...
“DEFEITOS”
Será que devemos parar de...
“CRESCER”

ESPIRITO SANTO

COISAS NOVAS / COISAS VELHAS

Por que esse anseio por coisas novas?
Se não resolveu as coisas velhas!
A não ser que as coisas novas...
“SEJAM PARA RESOLVER AS COISAS
VELHAS”
Pois, coisas novas e coisas velhas
Geralmente só tem aparências!
Terminando muitas vezes...
“SENDO A MESMA COISA!”
ESPIRITO SANTO X FERNANDO PERES

POESIA E CULTURA (PALESTRA 16/07/2016)
NA REITORIA – CONGRESSO UFBA 70 ANOS
PALESTRANTES = EVELINA HOISEL /
FERNANDO PERES / FLORISVALDO MATTOS
/ JOÃO TEIXEIRA GOMES / PEDRO ALAIM
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TODA SABEDORIA UNIVERSAL (INFINITO),
ONDE ESTÁ?
Toda sabedoria Universal (Infinito mesmo)
Está aqui mesmo, em nós no...
“FEMININO E MASCULINO”
Sim, Sábios, todo conhecimento do Infinito.
Está escondido dentro de nós!
Sendo o relacionamento entre ambos
A existência do Bem e do Mal!
Nessa Imensidão de Luz e escuridão
Não importando as cores apresentadas pelas
mesmas!
Si foi do Vazio ou não as primeiras vidas
Vindo a existir nesse imenso Universo
Uma coisa é certa isso é a Razão ( Fé) ou outra
coisa qualquer.
O imenso conhecimento e perfeição, sendo para
muitos uma aberração!
Está no relacionamento entre o...
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“MASCULINO X FEMININO”
E nas crias que vier!
O sexo como é vulgarmente chamado (relação
entre ambos)
Está todo conhecimento empregado pelo Universo
(Infinito) a disposição dos Sábios!
Inteligentes ou não, para si firmarem na sabedoria
Universal!
Sendo o restante do conhecimento surgido antes e
depois dessa relação
Uma mera adaptação para os dois Gêneros
Adaptarem – se em si próprios para o Bem ou para
o Mal de toda Criação Universal!

ESPIRITO SANTO
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SER HUMANO (FORMA DE VIDA MAIS
POLUIDORA DO UNIVERSO)
Somos a forma de vida mais poluída e Poluidora do
universo!
Que de perverso faz – nos pensar sermos o Bam,
Bam do pedaço!
Até parecidos com Deuses(as) pensamos ser
Ainda vai mais além, que um Deus veio e vem nos
salvar!
Rebanhos de Cretinos que vivem a pensar assim
Ainda mais, devemos salvar alguma alma dos
Infernos que vão ser torturadas...
“QUEIMANDO E RANGINDO OS DENTES”
Vale salientar que os Deuses(as) somos nós
mesmo!
Bando de idiotas se esquecendo das obrigações
Que cabem a cada um , limpar sua sujeira
protegendo as outras espécies!
Sendo mais asseados, reciclando suas imundícies!
Antes que apodreçam sobre a Terra em forma de
carniças!
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Pois, é esse o fedor que o Universo sente de todos
nós!
Mas, também não tem perdão e de Santo não tem
nada, já que é o...
“CRIADOR DESSA PODRIDÃO”

ESPIRITO SANTO
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ANJOS NEGROS
Oh! Quanta tristeza eu sinto...
Quando vejo a descriminação ocorrida pelos seres
Que si dizem humanos e sábios das coisas!
Deturpando as Crenças e tudo mais no Universo
Que de perverso deixa esses seres tudo fazer!
E só com o tempo os mesmo, vindo a entender.
O verdadeiro sentido do...
“AMOR AO PRÓXIMO COMO ATI MESMO”
Depois de muitas mortes e desgraças causadas a
eles próprios e aos demais!
Cito um fato que mim causa nojo e revolta
A colocação da existência dos anjos...
Muitos filmes e outras informações colocando só
os Anjos Brancos como bons!
E os Anjos Negros como vilões!
Não é por ai que devemos ver nem fazer as coisas
Pois, temos Anjos de todas as cores Universais!
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Sem indicações de que cor são bons ou maus!
Se relacionando com os Humanos e toda vidas em
gerais!
Formando esse vendaval vivido de coisas boas e
ruins!
Causado por todos que se comportam como
verdadeiros canibais!
Sem raciocinar que a cor não passa de uma
vestimenta universal!
Mesmo o Universo (Infinito) tendo uma cor...
“ORIGINAL”

ESPIRITO SANTO
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