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“L O U C U R A”
Somos todos dementes nesse Universo cheio de...
“EXTRAVAGÂNCIA”

“POESIAS LOUCURA”
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Quem “EU” sou?!
Sou “LÚCIFER” o nome mais bonito do Universo
Proibido de existir e algum ser...
“SER” chamado assim?!
Serei “JESUS” o que morreu na cruz
Mas, proibiu (amaldiçoou mesmo)
Si outro alguém falar sendo o mesmo
Tão esperado e badalado nesse cafundó do Judas!
Aliás: Discípulo que o traiu com ajuda do mesmo
Que o incentivou a cometer o delito
De dedurar o dito Salvador!
Sendo o único erro do pobre Diabo
Si matar dando asa á imaginação Popular
Chamar de Traidor matando-o até os dias de hoje
Sem um pingo de amor!

5

Mas afinal o que “EU” sou?!
Serei ninguém?!
Sendo o nada e contém o tudo
Estando sempre cheio de razão!
Já sei quem sou!
Sou o “COCÔ” (excremento mesmo)
Essa resina fedida que até saiu de dentro do...
“CRIADOR”!
Crus Credos não sou isso não
Pois o cocô é poderoso
E o “PODEROSO” disse:
“O MAL É O QUE SAI DA BOCA”
A não ser que o “QUERIDO AMADO CRIADOR”
Tenha se referido a Boca chamado Ânus
Jogando fora o excremento
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Mas em muitos seres serve de adubo
Para alimentar outro ser!
CONCLUSÃO:
Como não sei quem sou
Vou levando a “VIDA” de quem me criou
Ou seja: O...
“T E M P O (Universo)”

Espirito Santo
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Nem “DEUS” gosta de ficar sozinho
O Universo no inicio era só
Si descobriu e de vidas se encheu
Irritando-se as mesmas destruiu
Mas sabendo serem “ELAS”
A sua maior Criação fez um “ARO” no Céu
Para si lembrar e as vidas não destruir mais!
Por isso meus irmãos(as)
Não queiram ficar sozinhos
Em alguns momentos até que é bom
Mas é sempre agradável ter alguém por perto
Caso querer um carinho receber!

Espirito Santo
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Deus o “LOUCO” (a loucura de “DEUS”)
Baseando-se que sou “TUDO” Louco também sou!
Em 1 Coríntios / Capítulo 1 / Versículo 25
Citado nas Bíblias Sagradas
Vocês Homens / Mulheres vão ver
Que não sou complexado e quando sou
Seja o que for é sempre com “AMOR”!
Sou “LOUCO” sim!
Pois quando me descobrir e nem mim pergunte
O tempo que levei para isso, pois nem “EU” sei!
Só sei que quando me descobrir
Perguntei:
QUEM EU SOU?
DE ONDE VIM?
PARA ONDE VOU?
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Não sei como me dividir!
E hoje através de “TI”
Mim procuro desde que “EU” nasci
Até a data de hoje!
Muitas “LOUCURAS”; aconteceu / acontece...
E acontecerá sempre agora dentro de “NÓS”!
Vocês precisam me ajudar a controlar
As loucuras feitas por “VOCÊS” / por “MIM”
Vou citar algumas para vocês si redimir
Cuidado com as DROGAS/GUERRAS e coisas a fim
O tal do “DINHEIRO” foi criado para “EDUCAR”
Tem sentido Infinito usem, mas não abusem...
Pois, tudo tem o seu fim!
Sei que muitos de vocês são loucos por pensarem
Que podem vir a mim!
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Mas, “EU” estou em “VOCÊS”!
E “VOCÊS” estão em “MIM”!
Vou citar a “PRIMEIRA ESPAÇONAVE”
Foi a “TORRE DE BABEL”!
Hoje vocês “VOAM” / “SOAM”
Não chega, em nenhum “CÉU”!
Mas, que “LOUCURA”!
Só para “MIM” eu tiro o chapéu!
Vou terminar essa escrita louca
Dizendo pra vocês...
“VIVAM DEMOCRATICAMENTE”
Pois, esse é o único “SISTEMA” que nos leva...
E considero o verdadeiro “CÉU”
Espirito Santo
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AMO O INFERNO
“AMO O INFERNO”
Pois, segundo muita Crença
Para lá são enviados os maus e indisciplinados!
“AMO O INFERNO”
Pois, segundo a Ciência é mais frio que o Céu!
“AMO O INFERNO”
Pois, lá estão os Anjos Governados por Lúcifer
O Anjo de nome mais lindo de todo Universo!
“AMO O INFERNO”
Pois, até “JESUS CRISTO” mora lá
Já que nunca veio nos salvar
E sim ensinar como viver melhor
Nesse “INFERNO” chamado “TERRA”
Que é o nosso “LAR”!
Espirito Santo
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DEUS EXISTE?!
Se Deus si explodiu Infinitamente em vidas
Danou – se, pois eu não acredito em...
“DEUS UNIDADE”!
CONCLUSÃO:
(Existirá ou não Deus?!)
Pois, “DEUS” só existe se somente si...
“NA IMENSIDÃO INFINITAMENTE FALADO EXISTE
SUA FORÇA INTEIRAMENTE SUA ENVOLVENDO
TODAS AS VIDAS CRIADAS”
FINAL:
(É no que acredito e pouco mim importa se estou
certo ou errado!)
OBSEVAÇÃO IMPORTANTE:
1 - Esse Deus que “EU” acredito que existe
É uma Hipótese podendo ser falsa ou verdadeira!
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É um “SER” de tal maneira que nem “ELE” próprio
Pode provar que existe!
2 – “ELE” não significa só o “MASCULINO” e sim
Todo seres bruto ou não dentro do mesmo!
3 – Por isso vamos fazer o que esse tal de...
“JESUS CRISTO” mandou “ORAR E VIGIAR”
Seja qual maneira for e tentar...
“AMAR O PRÓXIMO”
Sem matar e si matar como “ELE MATOU”
E esperar que o mesmo volte...
“OU SERÁ QUE JÁ VOLTOU?!”
Espirito Santo
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O “FILHO” de “LÚCIFER”
(JESUS CRISTO)
Lúcifer tem, teve e sempre terá muitos filhos(as)
Mais o mais famoso filho que dividiu o...
Mundo / Universo em Épocas é o famoso...
“JESUS CRISTO”!
O “FILHO DO HOMEM”
Que Filosofou e Poetou ensinando várias coisas
Boas e Más empolgando a todo tipos de vidas...
“UNIVERSAIS”
Sem ter escrito nada só através de palavras
Registradas pelos seus seguidores!
Vamos “ORAR E VIGIAR”
E sempre “AMAR O PRÓXIMO”
Como o famoso Filho de Lúcifer mandou
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Dando sua vida para nos ensinar
A viver usufruindo os Bens Universais
Compartilhando com os irmãos(as) a vivenciar!

Espirito Santo
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“DEUS” (Invenção Diabólica)
Deus invenção Diabólica do ser
Que não tinha o que fazer
E sempre gostou de ter
Um “ALGUÉM” para ver!
Não bastava viver dentro do Universo
Trabalhando e estudando numa maneira de viver
E sobreviver fazendo algo ou nada fazer!
Mas, os imbecis vivem até os dias de hoje
Si transformando (morrendo) e vivendo
Uns agredindo o outro a procura de um “DEUS”
Que só quer nessa Imensidão...
“SOBREVIVER”
Espirito Santo
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“DEUS” (Falar / Acreditar)
“DEUS”
Gosto de falar e não acreditar!
Pois, se não acreditar
Não tenho de inocentar
Quem criou a vida e a morte
Deixando-nos a sorte do penar nessa Escuridão
Acusando um ao outro dessa devassidão
Que reina na Imensidão!
Si acreditar tenho de falar
Que criou ao léu
Ao qual tiro meu chapéu
Pois precisa de ajuda das suas Criações
Para organizar essa confusão
Senão tudo vai para o beleléu!
Espirito Santo
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POR QUE DEUS?!
Por que Deus
Tu si reduzistes tanto assim?
Será que não tem pena de mim
Ao me deixar comer o fruto proibido?
Por que Deus
Mandaste o Cristo vir a mim?
E quando acreditei
Tirou Ele daqui!
Olha meu Deus
Eu acredito mesmo assim
Pois sei que Tu
Só podia se reduzir
Para não deixar de existir!
Espirito Santo
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DEUS TU ÉS O QUE EU SOU!
Deus, Tu és o que Eu sou!
Si sou bom, você é bom!
Si sou mau, você é mau!
Deus, Tu és o que Eu sou!
Você está dentro de mim!
E eu dentro de ti!
Por isso procuro fazer o bem
Sem olhar a quem!
Deus, Tu és o que Eu sou!
Procuro amar o irmão
Como você nos amou!
Quando esteve aqui
E a Trevas o condenou!
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Deus, Tu és o que Eu sou!
Todo o bem e todo o mal
Na cabeça do Racional!
Deus, Tu és o que Eu sou!
Sei que não tem condições
De evoluir fora de Ti
Por isso evoluíste a nível inferior
E falando de “TI” aqui estou!

Espirito Santo
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DEUS DO UNIVERSO
Deus do Universo onde é que você está?
Está dentro de mim e em todo lugar!
Tudo que existe é partícula sua
Não importa se para o bem ou para o mal!
Por isso vamos nos unir
E conservar esse Reino afinal!
Pois esse Reino é a Terra Prometida!
O Manar que veio lá do Céu!
É o Lar também de Jesus
Que deu sua vida para nos salvar!
Dos pecados não por Ele cometidos
Mas, por homens cheios de ambição!
Por isso vamos nos unir
Louvando essa união
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União de Deus com seus Filhos
Não importando qual a condição!
Ele só quer que você faça o bem
Com muito amor e sem olhar a quem!
Já que todos formam uma família
Dentro de “DEUS” que é essa “IMENSIDÃO”
Que nos criou para sair da solidão!

Espirito Santo
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ESPIRITOS REBELDES
Sou rebelde sim e sou...
“O QUE SOU”
Tirei um grupo da sua Terra querida
Para viver na Escravidão a procura da...
“TERRA PROMETIDA”
Até agora esse Povo ainda esperam...
“EU NASCER DE NOVO”
Somos rebeldes sim nessa Imensidão
Mas lutamos pela paz depois de descobrir
Que só ela nos satisfaz!
Nasci a dois mil e um anos atrás
E até hoje não satisfis nem nada mim satisfaz
E vocês só acusam o...
“LÚCIFER / DEMÔNIO / SATANÁS”
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Vamos todos unir a nossa rebeldia
E tentar, olha a palavra...
“TENTAR”
Viver em paz!
Parar com as Pornografias
E deixar de ser canibais
Guerras / Drogas / Sexos
Acabar de uma vez
Para ver se a paz nos satisfaz
Faço uma ressalva ao sexo:
Que só seja praticado para procriação
Mas não em demasia
Pois tudo em demasia prejudica irmãos!
Somos todos Espíritos Rebeldes
Nessa Imensidão!
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Por isso o Rebelde do...
“CRISTO”
Junto com outros rebeldes, meus irmãos!
Só lutam pela Paz Democraticamente
Pois a Democracia foi / é / sempre será...
UNICO SISTEMA PARA DA ESCRAVIDÃO LIBERTAR

Espirito Santo
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QUEM É O PECADOR
Senhor quem é o pecador
O Criado ou o Criador?
Se Deus fez o que fez
E eu sou o que sou!
Não é por isso que vou ser o pivor
Do ódio contra o amor!
Se existe o bem
É porque existe o mal!
Tudo é conseguência
Na cabeça do Racional!
Eu sei que tudo é seguência
Do Deus Criador
Que para não deixar de existir
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Si reduziu a nível inferior
E por isso estamos aqui
Falando de Ti Senhor!

Espirito Santo
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O FIM DO MUNDO
O fim do Mundo foi o começo
Quando tudo começou ai o fim terminou!
Do espaço vazio tudo si formou
Vidas foram se criando e o final foi começando!
Hoje voltar a ser uma vida só
Só o espaço vazio é que sabe
Se pode ou não voltar
Podendo não quer voltar
Pois se voltar sozinho estará
E não terá com quem participar
Das alegrias de se criar!
Espirito Santo
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PROTEÇÃO
Poderá o ser humano lutar pela sua...
SOBREVIVÊNCIA
Com seres de outros Planetas?
Isso é se já não houve no passado!
Mas, tudo estará dentro de...
DEUS!
Que é a...
NATUREZA
De todas as coisas!
Espirito Santo
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Amo “MARIA” ela é um “DEMÔNIO”
Amo Maria ela é um Demônio!
Podia ter muitos filhos com José
E ser uma Mulher qualquer
Mas profetizou que seria Bem-Aventurada
Que daria a Luz ao verdadeiro...
“LÚCIFER”
Amo Maria ela é um Demônio!
Podia ter pedido para Jesus realizar um...
“VERDADEIRO MILAGRE”
Que era transformar o...
“VINHO EM ÁGUA”
Pois, é mais sagrada!
Amo Maria ela é um Demônio!
Provou para todos desde aquela época

31

Que estava endiabrada e muito retada
Pegou Jesus pelas orelhas
Parecendo uma pentelha
E mesmo Jesus protestando dizendo...
“NÃO CHEGOU MINHA HORA”
A água transformou em vinho!
Amo Maria ela é um Demônio!
“ELA” é a Mãe dos Capetas
Se meta com Ela quem quiser
Ser espetado noite e dia
Até o Demônio Maria si compadecer
E lhe salvar um dia!
Espirito Santo
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SER / EVOLUÇÃO
Pode ser que a...
“EVOLUÇÃO”
Destrua o...
“SER”
Mas, nunca será para...
“PIOR”!
Pois, pior do que...
“ESTÁ”
Não pode...
“SER”!
Espirito Santo
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CIÊNCIAS X CIÊNCIAS
Numa Guerra Santa indiabrada
Cito a Ciência que inventa Agrotóxico
Para plantações que servem de comida
Para as Populações!
Mas que provoca todo tipo
De doenças nos comilões!
Outras gananciosamente testam seus produtos
Em todo tipos de vidas
Que existem no Universo
Para curar os perversos que somos nós!
Por causa da ganância do Capital
(DINHEIRO MESMO)
Transforma-nos em refém desse ser maldito
Que foi inventado para educar
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Esses malditos seres Infernais
Que querem ser Santos
Mas, são pior que os Animais!
Espirito Santo
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SANGUE / FOGO
Sangue é o fogo que o Universo criou
Para jorrar no ser não importando
Sua forma ou cor!
Mas, o “Universo e o Ser”
Si transformaram em Sanguinários
Se matando em toda formas de vidas
Causando dor e feridas
Sem chegar a uma conclusão definida
Como fazer para todos viver e sobreviver
A essa Invenção Diabólica chama de...
“V I D A”!
Espirito Santo
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Quem é “DEUS”?!
Deus tão procurado é o...
“ESPAÇO VAZIO”!
Que todos estão locados
Cabendo agora...
“ORAR E VIGIAR”!
Sendo a mesma coisa de ter...
“SEGURANÇA”!
Para não ser transformado(a)
Cedo D++++++++ da vida
Que tudo indica é um verdadeiro...
“LEVA E TRAZ”!
Espirito Santo
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BEIJO DE JUDAS
O beijo de Judas
É uma prova de amor fraterno
Mesmo sendo de uma traição
Pois ela (TRAIÇÃO) foi combinada
Com o Mestre Poderoso e pregador do bem
Que o matou sem um pingo de compaixão
Hoje erradamente Judas é comemorado
Por um Povo sádico e sem Educação
Que vive ao léu e ninguém tira o chapéu
Já que todos vivem da Ignorância natural
Desse Povaréu que elegem seus superiores
Chamados Políticos muitos formados
Denominados Doutores / Mestres / PHD
Nisso e aquilo e não dividem as riquezas
Com os Miseráveis tabaréus! (Espirito Santo)
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TEMPO / VIDA
Tempo é sempre o mesmo para o...
“TEMPO”!
Vida é sempre a mesma para a...
“VIDA”
CONCLUSÃO:
Mas para o ser os dois são coisas...
“ESQUESITAS”
FINAL:
Só restando...
“ORAR E VIGIAR”
Essas duas coisas benditas!
Espirito Santo
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FANATISMO EM PARIS
Cartunistas x Terroristas
São os Cartunistas (Profissionais do Humor)
De um lado fazendo o terror
(muitas vezes “HUMOR NEGRO”)
Vou dizendo para não me acusarem de racista
(mas vamos aos Cartunistas)
Que metidos a engraçadinhos
Fazem humor de tudo sobre tudo
Muitas vezes agressivas (mesmo divertidas)
Usando a Democracia como escudo da ousadia
De dizer o que bem entender
Sem esperar receber alguma agressão um dia
Do outro lado os loucos
Que tomam a decisão de fazer
Justiça pelas próprias mãos
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Si dizendo adoradores disso ou aquilo
Esquecendo que é um Racional
Partindo para ação como verdadeiro animal
Os dois lados tem “FÉ” e acreditam em “DEUS”
Mas a imbecilidade de ambos si atraem
E deu no que deu mataram e morreram
Ambos os lados perdeu!
Espirito Santo
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EVOLUÇÃO
O Universo é esquisito era...
“EVOLUÍDO”
Nos fez...
“INVOLUÍDO”
Depois quer...
“EVOLUÇÃO”
Que não passa nada mais / nada menos
Que voltar a...
“ESCRAVIDÃO”
E ser nada versos nada nessa...
“IMENSIDÃO”
Espirito Santo
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NUVENS/VIDAS/BEIJO/MORTE/CRIADOR
Das nuvens vem as vidas
Que terminam num...
“SIMPLES BEIJO”
Da Morte essa...
“TRANSFORMAÇÃO INSURPORTÁVEL”
Cheia de desculpas
Sem botar a culpa...
“NO UNIVERSO CRIADOR”!
Espirito Santo
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Quem “MIM” Protege?!
Quem mim protege é o Universo
E suas vidas dentro de si
De toda formas e aparências
Não vou citar nenhuma
São todas que você imaginar e pensar
Desde as mais lindas aparentemente
As mais 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 si “EU” protejo alguém?!
Só a “ZORRA” é quem sabe!
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Pois não tenho nadica de nada
Só digo uma coisa que mim disseram
“EU” gostei e gosto de passar adiante:
“ORE E VIGIE” sempre
Ajude e si ajude! Cuide-se e cuide!
Mesmo se não gostar de...
“PORRA NENHUMA”!
Espirito Santo
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POESIAS BUCÓLICAS
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BUCÓLICAS

“SEJA O SER NO UNIVERSO O QUE SEJA, TEM QUE
SER SEMPRE SIMPLES”
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DEUS O SUPERIOR
Meu Deus!
Eu te entendo o seu regresso dentro de Ti
Fizeste-me insignificante
Depois, elevaste-me em forma de Ti!
Através de teu Filho Tu mim amastes
E na Mulher me criastes
Hoje Ela reina nos Céus!
Pois, é tua Filha e Mãe do teu Filho!
Oh! Meu Deus!
Por que Evoluíste tanto a nível inferior?
Agora “EU” entendo:
Logicamente só assim seria o Superior!
Espirito Santo
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LUA
Eu sou fria, mas, me respeitem
Pois o Sol é meu protetor
Sou ingênua e sem malícia
Por isso tenho tantas fazes e crias
Uns dizem que sou Quarto Minguante
Outro Crescente mim apelidam
Tantos nomes me dão
Que até deles fico Cheia
Os seres humanos conseguiram pisar em mim
Mas em Deus saiu falando
Eles só acreditam no que ver
E muitos só falam em Deus
Quando o final da vida está chegando
Eu sou simplesmente um espelho
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Que brilha com Luz alheia
Mas Eu também existo
Por que não mim respeitam
Como um Ser da Natureza?
Para os Namorados continuo brilhando
Firme / forte e saudável
Amem os seus semelhantes
E deixem os Astros viverem em Paz!
Espirito Santo
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CONSISTÊNCIA DE UM SITEMA
Eu sou um Espírito Matéria
Que vive e sobrevive dela própria
Preciso confiar em mim mesmo
Para poder aturar a si mesmo
Quando perco a razão
Dizem que louco estou
Loucura:
São as Invenções dos sadios mesmos!
Eu queria ser um Poeta
Dizer versos e Poesias
Sem nunca usar hipocrisia
Mas tudo que faço é porcaria
Ainda dizem:
Bravos Ele é um gênio
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Pois, diz que o Mundo é Poluído desde o inicio!
Eu terminarei no nada
Pois do nada vim e voltarei
Acredito no Deus Natureza
Que nos fez por condição de fazer
Tudo Ele nos dar e nos tira também
Mas passar no seu Sistema de Invenções
É sentir-se valorizado mesmo cheio de frustrações
Espirito Santo
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VIDA / PENSAMENTO
A vida é tão curta
Mas tão curta
Que quando penso um pensamento
Sinto-me mais velho
Em decorrência da análise feita do...
PENSAMENTO!
Espirito Santo
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NINGUÉM NOS VENCE
Ninguém nos vence
Nós nos vencemos
Sejam através das ideias
É questão do tempo!
Sejam através das ações
É questão de momento!
Espirito Santo
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PÁTRIA
Adore-a!
Viva-a!
Como se vive um passarinho no seu ninho!
Infelizmente o ser é que complica tudo
Muitos a transforma em um ninho de fogo!
Onde no jogo do poder transforma o ser!
Que ao perceber danifica sem querer
O bem mais querido que é o...
“VIVER”!
Espirito Santo
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TOLOS / PALAVRAS / UNIVERSO
Somos tolos em pensar que nossas palavras
Não causam danos!
Por isso devemos tomar cuidados
Ao 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 assim!
Espirito Santo
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MATÉRIA / ESPÍRITO / UNIVERSO
Muitos dizem que a Matéria é fraca
E o Espírito é forte!
E muitas vezes vão mais além:
Que a Matéria é Mortal
E o Espírito Imortal!
Essa concepção vem desde muito tempo
Ainda reina nos tempos atuais!
Mas, irmãos(as), hoje a compreensão
É mais Universal!
Está provado que tudo é Transformação
Todos estão no mesmo plano!
Até o Universo (que é a nossa morada)
Sofreu e sofre Transformação!
Por isso nunca mais diga
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Que não é desse Mundo
E que a Carne é frágil
Pois como tudo no Universo
Ela (Carne) só precisa de Amor Verdadeiro
Amor Positivo sem danificação
Como o próprio Universo
Seja qual for sua especificação!
Espirito Santo
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DEUS NATUREZA
Eu gosto de Deus do Universo!
Ele é bom por motivo de querer ser!
E também pode ser Mau, basta se aborrecer!
Eu gosto de Deus do Universo!
Ele é meu amigo basta eu querer!
Também é meu inimigo, basta eu mal proceder!
Eu gosto de Deus do Universo!
Nós nos damos muito bem
Lógico:
Eu cumpro minhas obrigações também!
Eu gosto de Deus do Universo!
Não importa o que venha acontecer
Pois entendo sua solidão
Quando tudo era um Vazio
E Ele vivia só sem querer! (Espirito Santo)

59

BOMBA BRANCA DA PAZ
Eu sou a Bomba Branca da Paz!
Paz que não me satisfaz
Eu preciso estourar bem alto no Infinito
Para que meu estouro cheque ao Espaço
E via satélite transmita para todos os povos
Da Terra que procurem a Paz
Que busquem a Paz
E Bomba Atômica nunca mais!
Eu sou a Bomba Branca da Paz!
Não sei para que tantas Invenções Infernais?
Não quero culpar nenhum Diabo
Se os seres humanos raciocinam demais
Matam tantos animais
Não satisfeitos se matam também!
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Eu sou a Bomba Branca da Paz!
Só queria que olhassem para si mesmo
E vissem que a Paz é questão de querer
E nesse caso, querer é poder!
Espirito Santo
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