Poesias Humor
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INTERNET

Até que enfim uma invenção
Que com junção da Máquina de Escrever
Telefone e Televisão nos faz viajar
Nessa Imensidão!
Imensidão de tudo
Desde a palavra de Deus a devassidão
Todos juntos numa verdadeira integração!
De Capetas a Santos, Céus e Infernos
Todos interligados num simples toque do botão!
É a Democracia viva e ativa
Interligando de solitários(as) a Comunidade de Massas
Todos numa “UNIÃO” disfarçadas
E interligadas de Fios e Botões!
“INTERNET ou PC”, como queiram chamar
É a Invenção do Século infinitamente Escrita ou Falada!
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Une Empresários / Políticos / Doutores e Analfabetos
Num simples toque dos Teclados!

O Universo ficou pequeno nessa Invenção
Que une Deus ao Diabo!
“CRUS CREDO”
Bangalô três vezes
Até “JESUS CRISTO” está ligado!
Não precisa vir soltando Raios e Relâmpago
Basta ligar o “PC” intergalático
E todos estarão ligados!
Fazer o julgamento por “E – mail”
E os condenados enviar para os “DIABOS”!
“DEUS” salve essa INVENÇÃO”
“JESUS CRISTO”
Essa INVENÇÃO será coisa do “CÃO”???!!!
Vou terminar por aqui essa saudação
A maior “INVENÇÃO”
Que sem tirar os pés do chão
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Nos faz viajar nessa Imensidão!
(Espirito Santo)

MATAR! MATAR! MATAR!

Ai! Ai! Ai! JESUS!
Como é que eu vou viver
Sem matar uma baratinha
Sem matar um piolhinho
Sem matar uma formiguinha
Sem matar um ratinho
Sem matar um ácarozinho?!
Ai! Ai! Ai! JESUS!
Sei que por mim morreu na Cruz
Quero ter o teu Espírito e teus Anjos
Para afastar os Insetozinhos
Para comer como Tu comeu no Deserto
Sem matar o boizinho
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Sem matar o carneirinho
Sem matar o franguinho
Sem matar a ovelhinha
Sem matar o porquinho

Sem matar a plantinha!
Ai! Ai! Ai! JESUS!
Por que na regressão do nosso Pai
Tivemos de matar:
O peixinho
A avezinha
Matar! Matar! Matar!
Só para nos alimentar!
Ai! Ai! Ai! JESUS!
Mesmo assim devemos fazer como os “ÍNDIOS”
“NOSSOS ANCESTRAIS”
Só matar por defesa própria
Até para nos alimentar!
Olha “JESUS”, não falo isso por maldade
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Falo como louvor
Pois, entendo que mesmo assim
Dentro de nós existe o seu “AMOR”!
(Espirito Santo)

MACHO GUERREIRO

Foi – se o tempo
Que o símbolo de...
“MACHO”
Era ser guerreiro
De ir para...
“GUERRA”
Hoje só os covardes
É que fazem...
“ELAS”
Pois, hoje o símbolo de guerreiro
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É a “PAZ” Infinitamente
Fazer guerras jamais!

(Espirito Santo)

Quando “EU” morrer, façam...

Quando eu morrer (ser Transformado) definitivamente
Pois, somos Transformados continuamente
E infinitamente a todo instante da vida
Doem meu corpo para ser vir seja lá como seja
Ou taquem fogo e joguem as cinzas na UFBA!
De preferência na Faculdade de Filosofia (FFCH/UFBA)
Situada em São Lázaro (Federação)
Local sagrado de Armonia e União
Onde reina a Sabedoria e a Democracia
Tanto procurada por todos Irmãos(as)!
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Tem seus contra tempos e suas zangas lá também
Mas, em pouco tempo é resolvido filosofando
E os problemas são resolvidos achando logo a solução!
Vocês vão dizer o “ESPIRITO SANTO” está louco por essa decisão
Mas, foi na “FILOSOFIA” que na Terceira Idade me encontrei
Dando sentido a minha vida para quem sabe chegar aos “100”!
(Espirito Santo)

De “QUEM” sou “FILHO”?!

Que diachos de confusão
Essa tal Transfusão de Esperma
Tem muitos que até quer escolher
De que Esperma o Filho(a) vai nascer
De um ser já crescido e considerado inteligente
Para que inteligente o Filho(a) possa ser!
Saber de quem é um Filho(a) normal já é um Diachos
Pois, tem o ditado popular que diz:
“MÃE SÓ UMA” e “PAI SÃO VÁRIOS”
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Imagine como o bebê vai saber que “DIABOS”
Realmente são seus Pais?!
Nascidos “IN VIDRO” de uma coleta
Ou uma “PUNHETA” bem ou mal batida!
O negócio está tão retado
Que nem “DEUS” ou o “DIABO”
A muito tempo não sabem +++ quem são
Tá tudo embolado, complicado mesmo

Até “SANTO” é a evolução do “CAPETA”
Êta Universo porreta não passa de uma “BUCETA”
Parindo “CAPETAS” e tentando educar
Na base da faceta!

(Espirito Santo)
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“EVOLUÇÃO”
(Viver/Comer/Beber Água/Dormir/Cagar/Mixar/Sexo/Morrer/é o que?)

Afinal que é Evolução?!
Viver/comer/beber água/dormir/cagar/mixar/sexo/morrer/ etc etc
Não é isso meus Irmãos(as)?!
Será que já não somos Evoluídos
Mesmo fedidos nessa Imensidão?!
Parem de brigar em Drogas transformar
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As Ervas Naturais que o Universo cria
Para no Bem usar!
Sei que no Universo
Tem seres que não fazem nem praticam
O que praticamos, mas isso não quer dizer
Que os mesmos sejam +++ evoluídos
Do que os Humanos ou outros seres
Que fazem o que praticamos!
Sei que tem muitos “QUE” nessa escrita
Mas, é que estou irritado

Com esses seres (sejam quem sejam)
Que vivem a procurar “EVOLUÇÃO”
E não notaram que somos “EVOLUÇÃO”
Do “UNIVERSO” que não tinha outra opção
A não ser se “REDUZIR” (evoluir) em formas de “NÓS”
Parecendo que está “CAGANDO”! rsrsrsrsrsr

(Espirito Santo)
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“MEDO” (Ter / Não ter ?!)

(O “medo” é normal)
Pois, foi “Deus” quem o criou
(Para nos ajudar “ELE” mandou o “Salvador”)
(O medo é uma proteção Universal)
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(Quem diz não ter é um Ser Irracional)
(Ter medo não significa não ter coragem)
(O medo é a coragem dos Inteligentes)
(A coragem é o medo do Irracional)
(Ter medo ou ter coragem não significa)
(Que um ser é melhor que o outro)
CONCLUSÂO:
No Universo quem tem... (ÂNUS), tem medo!!!

(Espirito Santo)

Amor / Lembrança

Nunca se esqueçam
Que o “AMOR”
É também lembrança
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Do que passou
Que serve para acalentar
O presente que “MURCHOU”!

(Espirito Santo)

Separação / Deus

Muitos dizem...
Que o “AMOR” acaba
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E que a separação é normal
Deve ser por isso
Que falam:
“AMAR SÓ A DEUS”
Já que “ELE” é o Universo
E não a como dele se separar
Pois, estamos dentro do Universo a...
“MORAR”!

(Espirito Santo)

Tolos / Palavras / Universo

Somos tolos em pensar
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Que nossas palavras
Não causam danos
Por isso devemos...
Tomar cuidado em soltá-las
Mas, se sentir que as tolas palavras
Estão cansadas de Ti...
Pode descarrega-las para fora de Si
E deixe outros tolos digerir
Pois, foi sempre assim
Nesse tolo Universo
QUE CRIOU TÃO TOLAS VIDAS DENTRO DE SI!

(Espirito Santo)

é “FODA” (coisa de “DEUS” mesmo)
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gente como uma porra
sem contar com os bichos
de todos tipos e eespécies
tudo saídos de uma foda
de um com outro
de outro com um
muitos se fuderam
outros estão se fudendo
seres de todos os tipos
nascendo e morrendo
mas, o que tem de vidas
no Universo é foda
e todas saíram de uma
simples e gostosa foda
CONCLUSÃO:
“FODA” é coisa de “DEUS” mesmo!

Pois, é bom D+++++
E é de maneira “INFINITA”
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São de vários tipos Infinitamente!

(Espirito Santo)

Falar de “DEUS” é +++ fácil !
18

Falar de Deus é +++ fácil
Filosofou a Profa. De Ontologia
E está coberta de razão
Pois, dialogar sobre:
“SER x ENTE”
Tira qualquer ser do serio
Já que ninguém se entende
Cada Filósofo tem sua opinião!
É “SER” p´ra lá
É “SER” p´ra cá
É “SER” p´ra todo lugar
E o “ENTE” botando p´ra quebrar!
Uma coisa é certa nessa confusão
Se igualando a Religião
Parece coisa do “DEMO”
Já que ninguém chega a uma decisão!
“VIRGEM MARIA E MÃE SANTÍSSIMA”
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Depois de reprovado
Vou correndo ao altar
Em frente da Cruz me ajoelhar
E quem sabe?! “SÓ DEUS”!
Uma Religião fundar
Falando que nem o “SER” nem o “ENTE”
Apesar de parentes
Conseguiu meu coração tocar! (rsrsrsrs)

(Espirito Santo)
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CANSAÇO

O único “SER” que nunca se cansa
É o Universo (Infinito)!
Por isso não sabendo o que é cansaço
Pois, nunca sentia, inventou o mesmo
Através de suas criações!
E vendo que suas criações era “ELE” próprio
Que se sentia cansado suspirou aliviado
E feliz pelo cansaço, Filosofou:
“Está cansado(a) vá dormir
Pois, ao acordar e se acordar
Começa tudo outra vez (ÊTA DIACHO DE CANSAÇO)!”

(Espirito Santo)
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Somos Idólatra (E DAÍ!)

Somos Idólatra sim, somos sim! E daí!
Nos Idolatramos e Idolatramos o Universo Criador
Idolatramos nossas Imagens e a Imagem do Senhor
De Capetinhas a Santinhos somos transformados
E nos Idolatramos em todas formas “SIM SENHOR”
Tem muitos que nos criticam, mas também Idolatra o Pastor
Enfim todos nós somos “IDÓLATRA”
De Criados a Criador
Infinitamente falado sem tirar nem por
A também os tão danados na Idolatria
Que até os Hitler(s) / Drogas / Guerras da vida são Idolatrados
Por isso devemos “ORAR E VIGIAR”
Para ser um bom Idólatra e Idolatrar só o “BEM e o AMOR”
Do jeito conservador de todos (sem distinção)
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E viver em Paz com fervor, por isso vamos terminar com alegria
Essa Apologia a “IDOLATRIA”!

(Espirito Santo)

Que “DEUS” queremos

Queremos um “DEUS”
Que nos dê:
“VIDA ETERNA / SAÚDE / PAZ e muito SEXO”
Pois, vida eterna todos querem
Desde que mundo é mundo
E Universo é Universo!
Saúde nos traz Felicidade Infinita
Nem pensar em doenças
Essa coisa esquisita e maldita!
Paz, já que Guerras não nos satisfaz
Nem alegra os Capetas
Sejam “ELES” quem sejam!
Sexo !!! Êta Invenção porreta
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Todos fizeram / fazem e gostam de fazer
Já que é Infinito as práticas Universal
“DEUS” o diga: “Bendito seja esse ATO Infernal!”

(Espirito Santo)

ARTES / LOUCURA

“a ARTE existe para que a realidade não nos destrua”
(Filosofou o NIETZSCHE)
Mas, que realidade é essa?
Que se refere o renomado Filosofo!
Tendo suas obras reconhecidas
Após um sono (coma) profundo
Que o pegou nessa realidade profunda!
Vou primeiro citar as “SETE ARTES”
Que ingenuamente são citadas assim!
São elas:
A Música
A Dança
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A Pintura
A Escultura
A Literatura
O Teatro

O Cinema
Logo: sendo a “ARTE” uma realidade e Infinitas
Elas, (arte) também nos leva a Loucura!
Se não “ORAR E VIGIAR”
E agir com bravura de aceitar os limites
Que surgem em cada uma delas
Praticando-as com brandura!
Mas, puxando o saco de Nietzsche
Vou falar de uma realidade
Que o mesmo se refere muitas vezes:
É a realidade que se prega sobre “DEUS”
Não passa de uma REALIDADE de ceifar vidas sobre vidas
E pior que não temos uma solução
Pois, todos sabem o que está escrito nas Bíblias
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Citando que o Diacho do Deus é tudo
Mas, só quer ser chamado de santo
Ainda tem o “CAPETA DO ESPÍRITO SANTO”

(Espirito Santo)

DOMINGO CADUCO

Fim de semana
É aquela agitação
Passeios formados
Para aquela curtição
Biquínis enfeitam as praias
Topless é a sensação
Gente lelé da cuca
Só nas batidas e sambão
Pela tarde tem cinema
Futebol e Televisão
Filmes de sexo é mato
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Está em cartaz o “DONZELÃO”!

(Espirito Santo)

QUE É ISSO IRMÃO?

Que é isso irmão?
Faça o que “EU” digo
Mas, não faça
O que “EU” faço não!
Irmão...
Se “DEUS” disse
Não faça Imagens
Do que a entre o Céu
E a Terra Irmão!
Irmão...
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Mas, “ELE” mandou fazer
A Estátua da Serpente
No Deserto, Irmão!
Irmão...
Você critica a Estátua
Mas, faz uma de Porquinho
E manda e manda colocar os pedidos dos Fiéis

E joga a Imagem no Mar, Irmão!
Irmão...
Você não recebe
Nem doa Sangue, Irmão
Se esquece o que “DEUS” falou
No último Mandamento, Irmão
“AMAI TEU PROXIMO, COMO “EU” VOS AMEI”
Irmão
“JESUS” deu seu Sangue para nos salvar...
“IRMÃOS”
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Espirito Santo)

DROGAS

Antigamente...
O nome era
Ervas daninhas!
Hoje...
Com o Progresso
São umas droguinhas!
Antigamente...
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Eram respeitadas
Em formas de ervas!
Hoje...
Em dia não
Respeitamos +++
E ficamos muito mal
Ao experimentar
As danadinhas!
(Espirito Santo)

DINHEIRO / SAÚDE

Quem tem...
DINHEIRO x SAÚDE
Tem tudo!
Se for “HOMEM”
Tem...
“DEUS / MULHERES e CAPETAS
Para atentar!
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Se for “MULHER”
Tem..
“DEUS / HOMENS e CAPETAS”
Para atentar também !
É assim a vida e o Universo
Meu bem !

(Espirito Santo)

“L Ú C I F E R”

Eu já fiz minha escolha é...
“LÚCIFER”!!!
Cada um que faça a sua
E fique com quem quiser!
Lúcifer o injustiçado
31

Pela criação que andam bagunçando
Dizendo que é o Irmão!
Deus tão procurado
Não passa de uma morada!
Que fez “LÚCIFER”
Para tomar conta
De toda Rapaziada e Mulherada!

(Espirito Santo)

DIABO / DEUS / HUMANOS

O Diabo a muito tempo
Que falou para Deus...
“DEUS”
Me livre dessas Criaturas
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Que “VOCÊ” criou
Chamadas de Seres Humanos
Pois, de “Humanos...”
Eles não tem nada!

(Espirito Santo)

JUDEUS / CRISTÃOS / MUÇULMANOS

Falem mal deles
Quem quiser falar!
+++ que são
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Um trio de arromba
Isso ninguém pode negar!

(Espirito Santo)

Mulher (FÊMEA) 100%!!! Rsrsrsr

Mulher (fêmea) 100%
Só quando fecha o ciclo
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Ou seja:...
“DAR A LUZ”!
Do contrário é só uma
Simples:...
“MULHER”!

(Espirito Santo)

Homem (MACHO) 100% rsrsrsr

É como diz o Ditado Popular:...
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“Se aos 20 não barba
E aos 30 não casa
Aos 40 não tem...
Nem barba
Nem casa
Nem tem”
CONCLUSÃO:
Não passa de um simples
“HOMEM”!

(Espirito Santo)

“R O L A”
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Eu sou uma Rolinha
E vivo solta a voar
Não sei por que motivo
Ninguém me pega para criar!
Olha que nem tão feia eu sou
Apesar de não cantar
As vezes solto um guincho
Que pode até assustar!
Meu nome é meio esquisito
Soa como os quimbas masculinos
Que as mulheres tanto gostam!
Vou parar por aqui
Essa minha descrição
Mas, vou deixar um pedido
Cria “EU” meus Irmãos(as)!
(Espirito Santo

AMOR / LEMBRANÇA!
37

Nunca se esqueçam
Que o “AMOR”
É também a lembrança
Do que “PASSOU”!
E que serve para acalentar
O presente que “MURCHOU”!

(Espirito Santo)
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+ ou – Controlados (Homem / Mulher)!rsrsrs

Quem precisa ser + ou – controlados
O Homem ou a Mulher?!
Vou falar + não quero zanga
Seja de quem quiser!
A “MULHER” tem que ser
+++ controlada
E isso não é Machismo qualquer
Pois, liberar a mulher a botão
É ter um problemão nas mãos
Principalmente no que diz respeito
Ao foque / foque (sexo)
Já que os machões
Não vão aquentar não!

(Espirito Santo)
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a “PALAVRA”

A palavra +++ forte
Que existe...
É o nosso corpo!
Cuide bem dele
Senão “ELE” não resiste!

(Espirito Santo)
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RAZÃO DE VIVER !

Qual a Razão de Viver?!
Será “MORRER”
Ou ser Transformado
Como queiram dizer!
Seja lá como for
Não fique triste
Nem procure entristecer
Ou seja:
“Vá se danar e procure uma RAZÃO para VIVER”
Mas, procura uma Razão Positiva
Que não danifique nem a mim nem a você!

(Espirito Santo)
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“Fé e Razão”

Fé e Razão
É a solução
De viver bem
Essa Imaginação
De estar no Céu...
E dizer que não!

(Espirito Santo)
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Universo / Distração

Tudo no Universo
É uma distração!
Mas, cuidado ao se distrair
Para não machucar a “SI”
E ao seu (sua) “Irmã(o)!

(Espirito Santo)
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Poesia “DADAISTA”

O Céu é Azul, será Agua?!
Não, o Céu é Azul
Porque Deus pintou!
Pintou com um galho
Da figueira que Jesus amaldiçoou
E seca a figueira ficou!
Pois, Deus faz o que quiser
Faz meleca sair do seu nariz
Se você não tomar cuidado vai engolir!

(Espirito Santo)
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Melhor “CRIAÇÃO” Universal

A melhor criação Universal, Foi o “SEXO”!
Primeiro o Universo se Sexoalizou consigo próprio!
Depois o sexo se expandiu de diversas formas
E Técnicas em formas de todos tipos de vidas!
Não se zanguem com a Classificação
Esquisita que vou citar, mas é a verdadeira
Que se pode dar e do “SEXO” se falar Humanamente
CLASSIFICAÇÃO do sexo entre:
HOMEM x MULHER = Criação (mas, ocorre danos ao Feminino)
MULHER x MULHER = Perfeição (danos só com objetos estranhos)
HOMEM x HOMEM = Imperfeição (com danos e má visão)
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Essa Classificação não é preconceituosa com os Irmãos
É só o costume da visão, pois gosto da Democracia
E sou a favor dos direitos de qualquer Cidadão!
Vou encerrar por aqui e deixando um conselho a “JESUS CRISTO”
Quando vim julgar o Mundo

Veja bem o que vai acabar!
Pois, se acabar com o “SEXO”
Vai acabar com a...
“MAIOR E PERFEITA CRIAÇÃO”
Que “ELE” mesmo criou ao se criar “IRMÃOS”!

(Espirito Santo)
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Existe algo “DIFERENTE”?!

Na Realidade, tudo que pensamos...
“JÁ PENSARAM”
Tudo que falamos...
“JÁ FALARAM”
Tudo que fazemos...
“JÁ FIZERAM”
Então só nos resta continuar a:
“PENSAR / FALAR / FAZER”
E cuidar para...
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“CONSERVAR”

(Espirito Santo)

Iemanjá (Fé x Razão x Profano)

Foi / é / e sempre será assim
Seja em qualquer tempo e lugar
Fé / Razão / e o Profano
Juntos em qualquer época
Não adianta vir com disse me disse
Que tem coisas de Deus e do Diabo
Pois, o Criador fez o Criado
(conformes os conformes)
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E os problemas não estão nos dois ou duas
(como sejam) rsrsrsrsr
Está nos seus seguidores...
(Santos ou Indiabrados) rsrsrsr
E ainda tem os Indecisos
Que não estão nem com “DEUS” ou o “DIABO” rsrsrsrsr
Brinquem positivamente
Não se danifiquem, nem danifiquem outrem

Seja você “SANTO ou CAPETA”
Até o dia de se encontrarem
Com os dois ou as duas...
Sejam Deus ou o Diabo! rsrsrsrsr

(Espirito Santo)
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SEXO / DEUS

“SEXO”
É uma invenção
“DIABÓLICA”
Inventada por “DEUS”
Para perseguir os Filhos seus
Que tem de chama-lo de:
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“SANTO”
Sem saber em que canto se meteu!

(Espirito Santo)

“VAZIO“

O “VAZIO”
É a essência da...
“CRIAÇÃO”
Mas, cuidado para não ficar vazio Irmãos!
Pois, pode ir a loucura sem ocupação!
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(Espirito Santo)

DEUS / NASCER / VIVER

“DEUS”
Quer nascer!
E lutar para viver!
E não ser transformado!
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Ou como dizem normalmente...
“MORRER”

(Espirito Santo)

“O L H A R”

O olhar
É uma arma cruel !
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Que para “ELE”
Todos tiram o chapéu !

(Espirito Santo)

SENTIDO / VIDA
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O sentido da vida
Só é real para o...
“CRIADOR (Universo)”
Para a vida é uma experiência de sabor!

(Espirito Santo)

o “PAPA” vem ai ! rsrsrsrs
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O Papa vem ai
Não temos para onde correr!
Pois, sempre gostamos
De PAPARICAR um “SER”!
Seja esse ser que tipo for
Tem IBOPE é o que interessa!
Nos amarotamos para aplaudir
Pedir Autógrafo, foi sempre assim
O Povão a se exibir!
Então que venha o PAPA FRANCISCO
Vamos todos aplaudir!

(Espirito Santo)

SER / CRITICA / PODER
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O ser tem que participar
E tomar cuidado...
“ORAR E VIGIAR”
O “PODER”!
Pois, o Poder como crítica do Ser
Se o “SER” não fizer nada
Deixa de SER!

(Espirito Santo)

Normas “POÉTICAS” (que se dane)
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Sou um Poeta ou seja lá o que for
Que escreve coisa com coisa
Sem tirar nem por!
Não obedeço normas ou coisas parecidas
Esse negócio de Terceto / Quarteto
Ou outras Tradições Inventadas pelo “SER”
Que também não tinha ou não tem o que fazer!
Só dar o seu recado e desabafar
Nesse mundão de Criações
Que de Invenções não tem nada
Só cópias e desabafo de corações!
É isso ai! (rsrsrsrs) Leiam / Medite
E tirem suas conclusões, mas não deixem
De registrar seus comentários
Nessa Imensidão de Ilusões!
Que são as Escritas / Escritores

Desabafando suas crias
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Mesmo seguindo ou não as “TRADIÇÕES”!

(Espirito Santo)
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SUICÍDIO

Suicídio é uma Transformação (morte)
Igual a qualquer outra Transformação (morte)
O que muda é que o praticante da ação
Foi o próprio “AUTOR”!
Mas, não se Suicide
“ORE E VIGIE”
Para que o Universo
Permita que outro ser
Seja como for...
Te suicide!

(Espirito Santo)
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Mulher +++ “BOA” do Universo!

A “MULHER” +++ boa
E bonita do Universo
É a mulher do Peão!
Pois, não tem Silicone
E cheira a sabão!
CONCLUSÃO:
Mulher do Barão
Tem que ser igual a Mulher do Peão
Pois, se ficar cheia de Silicone
Só serve para enfeite
E não pode apertar não
Senão explode meus Irmãos!

(Espirito Santo)
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Quem “CRIOU” quem?!

E assim vai...
De Criador a Criados
De Criados a Criador
Um perguntando ao outro
Quem foi que nos criou!
Esse Sistema de bola de neve
De vem e vai que vai e vem
E não acaba nunca
Muitos até se zangam das chatices do dia / dia
Uns dizem que não são deste Mundo
Outros preferem viver como vagabundos!
Eu que não sei quem sou
Pois, é tanta definições que nos dão
É Célula é Matéria é Espírito ou Animal
Até Anjos ou Deus, caramba que confusão!
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Que a Vida é Transformação
E a Morte a Salvação!

Fiquei pirado nesse “MUNDO” louco
Mas, não me tire daqui não! (rsrsrsrsrs)

(Espirito Santo)
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Coração x Cabeça

Não entendo essa de seguir
CORAÇÃO x CABEÇA
“NÃO”
Devo ser só cabeça
E nem sei ?!
Sei que meu coração
Serve só para bombar
E cabeça para pensar
E olhe lá! (rsrsrsr)

(Espirito Santo)

64

Muito / Pouco (vice-versa)

Muito é pouco
Pouco é muito
Depende do “SER”
Que do uso fizer!
Pois, no Universo (Infinito mesmo)
Tem muito ser (Titica de Galinha mesmo)
Que ainda é muito comparado assim
Querendo ser o Infinito sem Raciocinar
“ORAR E VIGIAR” (mesmo, para saber)
Que ser o Universo (Infinito)
É desaparecer (sumir mesmo)
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Ou seja: “SE ESCAFEDER”! (rsrsrsrsrs)

(Espirito Santo)

Descanso / Cansado

Não gosto quando me dizem:
Que estão cansados!
Principalmente se o cansaço
É por falta de descanso
Pois, não a motivo algum
Para o “SER” não descansar
Principalmente se cansado estar!

(Espirito Santo)
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Tiki – Taka (não acabou)

Tiki – taka, não acabou
O que acabou...
Foi a Garra da Fúria Espanhola
Ou melhor:
“A PRÓPRIA FÚRIA”
O marcar e atacar
Em grupo jogar
Anulando o Adversário
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Com o “TIKI – TAKA” falar
E o “GOL” surgir
Com passes mágicos a encantar!!!

(Espirito Santo)

Quem merece o “CÉU”?!

Se existe Céu é difícil dizer
Quem merece?!
Ou melhor Impossível
Pois, de todos os seres
Que passaram, passa
E vou +++ além “PASSARÃO”
Por aqui, nenhum tem condição
De morar em outro lugar
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A não ser, nesse Pedacinho de Chão!
E não adianta ficar olhando para cima
Nem tão pouco para baixo lá do alto
Pois, toda essa Dimensão que conseguimos verificar
Olhando a olho nu ou não
Faz parte desse simples Planeta “TERRA”
A girar e passear numa mesma “DIMENSÃO”!
(Espirito Santo)

Mandar / Mundo / Universo

O Mundo é o Universo
O Universo é o Mundo
Ninguém manda nesses...
“VAGABUNDOS”
Mas, o que tem de seres
Dizendo que manda
Não está no gibi!
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Sem entender que o todo
Faz parte do todo
E só a união faz a participação
“POSITIVA E INFINITA”

(Espirito Santo)

O que é “O QUE É”?!

É “BRANCO”
Para vermos melhor!
É “PRETO”
Para descansarmos!
É “VAZIO”
Para não ser visto!
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Se fez em “VIDAS”
Para ter o que fazer!
Se coloriu em várias cores!!!!!
“RESPOSTA”
“DEUS (Universo / INFINITO)”

(Espirito Santo)

O que existe no “UNIVERSO?!”

O que existe no Universo (infinito)?!
“C
A
P
E
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T
A
S”
Alguns Bons!
Outros Maus!
Muitos + ou -!
Isso “INFINITAMENTE!”
Sejam qual seja os tipos de vida Presente!

(Espirito Santo)

+++ uma vez o “NATAL”!!!

Eu gosto do Natal!!!
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Mesmo com a Ganância!!!
Gastança / Festança!!!
Mas, é melhor...
Que a “MATANÇA”!!!

(Espirito Santo)
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