
Mente Limpa 

Sobram sobra-as 

Um deveria de ter duas consciências 

uma do que nos faz dano e a outra para 

o recordar. 

A sociedade falta o respeito a todo 

princípio pela falta de escrúpulos. 

Quatro coisas fundamentais precisa o 

ser humano; Trabalho, ser reconhecido, 

ser premiado e receber felicitaciones. 

O falhanço não é mais que ter aturdida 

a cabeça de tanto tentar o sucesso. 

Mundo de finais exitosos enquanto 

vemos quem faz a pavada maior. 

Depois festejamos, dormimos e 

copiamos um modelo de vida irreal o 

que conduz à perda de valores, 

insegurança e mentiras. Esta é a 

sociedade. 



Quer valores essenciais. Perfume-se. 

O dominante gera inquietude 

Quando não constroem rascacielos se 

rascan as pelotas. 

O problema é a juventude, se a dos 

velhos. 

Quando uma questão de honra impeça 

você avançar na vida pensa na honra 

de não ter você corrompido. 

Ter pais para escutar é ter em sua 

autoria um sucesso Beatles. 

Sou bom homem e considero-o assim 

porque não procuro nenhuma mulher. 

Quando Deus quis fazer a hermosura 

fez a mulher. 

Aos infantes não há que lhes impor 

credo. 



Ninguém me quer mas estou contente 

dos querer a todos. 

Espero amigos mais que voltem cedo é 

que voltem pelo muito que os 

estranhe. 

Minha intenção não é montar um circo 

sina mais bem que não atrape você o 

domador. 

Não é de meu gosto as redes sociais 

porque tenho que ser quem não sou e 

esperar o que não quero. 

A calidez humana não se perderá é 

uma suave melodia dos ventos. 

Se perdoam-me meus amigos baixo 

conforme mais se perdoam-me meus 

inimigos baixo em paz. 

De erros e de aciertos. 

A arte não é uma tentación pois daí é 

que se fazem as culturas; se a cultura 



faz tentaciones estará a arte criando 

novas sub culturas. O demais é 

diversión. 

Ninguém diz qualquer coisa se não 

entra você na cabeça a secuela é sua. 

O dilema de Gandhi sobre a gente que 

se deixa humilhar para se sentir 

honrada; é que há gente que precisa 

incentivos negativos para destruir a 

verdade. 

A má educação é o alimento do 

egocentrismo. 

Calar ante o ato de um ruidoso e que 

assuma seu próprio ruído. 

O dominante não pode dominar de 

forma aérea. 

Causa dor quem a grandeza não lhe 

deixa ver ao humilde. 



A loucura que mais dói é guardar 

palavras hirientes. 

A tibieza pode ser mais forte que um 

grande homem. 

O que salva as emoções e mantém o 

equilíbrio é a doçura. 

Quem salva seu estomago não é o 

dono do mesmo. 

Pessoa valente jamais dá razão ao 

inimigo. 

Se alguém se acha que é Deus o único 

que lhe peço é que faça tudo de novo. 

Impossível verdade. 

A gente tarde ou cedo inteira-se de 

tudo. 

Imagina com um amigo o que faria 

vendendo o que não tem e será feliz. 

A mancha do quijote é esse lugar que 

ninguém quer recordar seu estadía. 



Jamais nomes a quem recorda você e 

não está presente. 

Gostaria de fazer um grande bem mas 

é difícil já que para outros pode ser um 

grande mau. 

Contradigo-me porque contradizem-se. 

Há uma grande mulher para mim e é 

você. Não! Não se assuste que seja 

broma. 

Recorda que a sabedoria entra pela 

orelha não é saliente da boca. 

Gosto muito jogar a chaparrón do 

chavo parodiá-lo com seus chistes 

entre de amigos. 

Sabe que a gente anda dizendo que 

você e eu estamos loucos Lucas? .... 

Há que entender que quando nos 

vamos fazendo velhos mais entramos 

no mundo das fantasías. 



É formoso sonhar acordado falando 

coisas sem sentido com alguém 

conhecido. 

Enquanto tenha tudo toma a vida o 

mais alegre possível, às vezes o sem 

sentido em broma é saudável. 

A Nova Luta 

A nova luta 

06/04/2018 

22:07 

Não existe coisa que faça mais débil a 

um homem que o fazer o bem. 

Toda frialdade faz tremer. 

Quando insultam penso que o gritam 

bem forte para escutar eles mesmos; 

deve de ser um transtorno de surdez. 

As pessoas seguras têm a mordomia de 

não esperar. 



Ao que não oferece o manda. 

Podemos amar a toda a humanidade 

mas não podemos fazer que os demais 

amem ao mundo. 

Uma mentira perigosa é uma grande 

listra na cabeça. 

Os acidentes são por intuiciones entre 

seres humanos; há diferença entre os 

momentos e todos é por isso que passa 

tudo em diferença. As reações podem 

ser contido portanto podem evitar os 

acidentes se todos usamos o 

autocontrole. 

As palavras em frente a uma mulher 

podem mais que a própria vontade. 

Asevera e conseguirá. 

Ducha em sua nuca não exaspera 

nunca. 



O melhor amigo é o que faz você 

espaços. 

A vida medida pelo bilhete é um erro 

do ser humano. 

Gostaria de vingar-me por todo o mau 

que me fez mas me passa quando 

recordo o amor que primeiro deu. 

Espera-me para fazer-me dano pois seu 

castigo é esperar. 

Quem sai-se do caminho fica a pé. 

Tenho confiança na vida pois sou vida. 

A pior humillación é degradar aos 

demais. 

Estou atendendo um enorme 

problema; a solidão. 

Entre loucos não existe loucura. 

Ao que molesta sem razão, lhe acaba o 

perdão 



Muito sublime é encontrar a paz no 

agressivo. 

Não há que se fazer tanto problema 

pois os problemas vêm sozinhos. 

Não temas a quem não querem você; 

evite-os. 

Após uma absurda briga é virtuoso 

quem faz as pazes. 

Para outras razões 

05/04/2018 

07:43 

Fazer o bem é não se deixar fazer o 

mau. 

Mude-me para o mar não escuto mais 

FM. 

O mundo das ideias está unido mas não 

o dos atos e as palavras. 



Aparta de sua vista as más 

curiosidades. 

As perguntas podem ocasionar muitos 

conflitos. 

Que difícil é quando uma pessoa faz 

uma aseveración negativa dela; é o não 

poder dizer o contrário. 

Como pode chegar algo dentro é 

porque já estava dentro. 

São mais astutos os que não partem 

que os que ficam no médio do 

caminho. 

Pague a seus filhos pelo esforço de 

estudar e serão grandes pessoas. 

Se ainda estando mau pode falar bem é 

responsável. 

Os vícios são tercos. 

Quando sinta bronca a transforme em 

poder de confiança em você mesmo. 



Ama ao sol para pensar e a noite para 

sonhar o pensado. 

Quando o motivo de vida se vê travado 

pela negligencia humana há que 

suportar e aprender; porque se não nos 

damos contra tudo. 

Aos amigos não lhes demonstra poder 

sobre eles porque daí nasce toda 

traição. 

Quando o coração quase não pode é 

momento de encontrar fosse outras 

razões. 

Engenheiros de Som 

Engenheiros de Som 

26/03/2018 

06:45 

É indudável que as formas de gravação 

vão mudando e a cada um lhe vai 

dando forma segundo o programa que 



tenha. Neste caso quero falar de 

Indaba música, um lugar em onde 

mediante internet se juntam um 

montão 

de músicos que competem nos mais 

diversos estilos musicais pondo seu 

estilo próprio. Registram-se na página 

depois vão aceder a descarregar 

uma quantidade de pistas que deverão 

compartilhar a sua gosto. A página 

oferece dinheiro e pode ser aberto 

debates em foros e há votação. Claro 

que a cada um tem um espaço para 

subir a música com master. Pode ser 

maztr on-line o lugar para dar-lhe o 

toque final masterizado. A página está 

em Ingles e há que ler bem as políticas 

de privacidade, por exemplo os 

trabalhos que façam aí não o podem 

divulgar se não é através do enlace 

proporcionado. Há que fazer música 

todos os dias, aprender, trabalhar, 



competir e se pode ser ganhado 

dinheiro é melhor. Para os que não têm 

programa de audio lhes aconselho o 

Audacity que é gratuito e lhes servirá. 

Há músicos de todas partes do mundo 

pelo que é bom fazer novos amigos. De 

modo que se quer ser engenheiro de 

som Indaba música é uma das 

melhores opções. É como uma 

academia gratuita ainda que há serviço 

Premium e muitas surpresas mais que 

irão descobrindo. 

Homens 

O homem 

22/03/2018 

19:00 

O que aprendi do movimento feminista 

é que sorte de ser homem que tenho. 

Um homem deve de enfrentar a morte 

dantes de ser humilhado. 



Um verdadeiro homem não degrada a 

outros homens. 

Um homem se dá e não recebe nada a 

mudança se faz mais homem. 

Um homem não precisa ajuda mental 

de outros homens. 

Um bom homem não aceita castigos. 

O homem de bem não promove 

falsidades 

O homem que não cobiça é o 

respeitado. 

Um grande homem é para uma sozinha 

mulher. 

O homem de honra não sofre mau de 

amores 

Um verdadeiro homem não cobiça 

mulheres. 



Um homem sábio sempre ensinará 

para o bem. 

Os homens honestos são o manjar das 

mulheres sabia. 

Um homem sensível será sensível 

sexualmente. 

Um verdadeiro homem ao fazer o amor 

pensa mais no goze da mulher. 

Um homem para valer jamais deixa 

uma mulher desabrigada. 

Um homem de honra oferece sempre 

amizade. 

Os homens verdadeiramente viriles são 

pacíficos. 

Um homem com os pés na terra não os 

tem para pisotear. 

Um homem correto sempre dará 

rozones. 



Um homem respeitoso não briga, dá 

espaços. 

Os homens sensatos rara vez enojam-

se. 

Os homens ruidosos são amáveis mais 

os homens lindos são caballeros. 

Quando um verdadeiro homem se 

sente desprezado pode retroceder 

tanto que pode ser inalcanzable. 

De romper-lhe o coração a um homem 

podem nascer grandes obras ou 

grandes destruições. 

Ante uma mulher a um bom homem só 

lhe assusta dizer as primeiras palavras. 

Um homem forte jamais duvida em 

dizer amo você. 

O homem que deseja ser livre deseja 

que os outros homens sejam livres. 



O único que pretende um homem de 

honra é não ser traído. 

Um homem para valer aceitasse você 

seja qual seja seus ideais mais o 

homem falso aceitasse você se pode 

negociar seus ideais. 

O homem sábio já foi orgulhoso é por 

isso que ama o singelo. 

Um homem original faz rainhas. 

Um homem que presenteia você uma 

flor fará você viver no formoso. 

Desprezar a um homem é desprezar 

você a você mesma. 

O homem que promete fidelidade 

promete felicidade. 

Os pobres tipos que se difaman não 

têm esquecido como ser grandes tipos. 

Os homens que não tomam vantagem 

tomam forças. 



Acho que há que rir menos e valorizar o 

que natureza dá sem sentir vergonha 

de viver e seja mulher ou homem quem 

faz viver quer dizer que somos 

humanos. 

É importante que o homem trate bem à 

mulher... 

Recordem mulheres que seus filhos 

poderão ser homens. 

Mantenhamos a espécie. 

Chicharacheros 

O chicharate 

05/02/2018 

18:07 

A ideia é procurar na população 

espaços divertidos médio de por médio 

a televisão fá-lo possível com a 

diversión, o esparcimiento o bom 

espírito e as vontades de renovar. 



Procura-se a inclusão social sem 

importar raça, religião, sexo, idade nem 

círculo social. Um programa que 

premeie ao chicharatero às pessoas 

que estão para adiante e com bom 

humor. Isto é chicharache se não está 

bem põe você de bom humor mediante 

prêmios como viagens ou saídas de sua 

casa para que conheça a cidade e se 

ponha de bom humor. O chicharate 

estará composto de sicológico, 

assistentes sociais, pessoas de ciências 

da comunicação como ser jornalistas. É 

romper com o esquema do 

aburrimiento com redações para 

cômicos onde possa ser interatuado 

com o público. Um programa ao vivo 

que 

mostre realmente à gente gerando 

uma melhor qualidade de vida. O 

chicharate que quer dizer o chá pomos 

alegre apoia a inclusão social. Isto é 



começar um programa de participação 

como lhes servirá de exemplo a outros 

no futuro. É fazer 

uma aliança com a gente excluída e a 

que tem vontade de incluir para ter 

sponsors que é importantíssima. 

Fomentar a educação e a sã educação a 

alimentação e o desporto. Tudo isto 

pára que seja realidade o formato deve 

de ser transparente e o mais 

importante o ser conscientes das 

necessidades dos jovens. Pode ser feito 

com móvel fosse de estudo, um recital 

em um estádio, ou qualquer outro 

evento apropriado. Procura-se 

erradicar a violência em todos os 

aspectos procurando a comicidad e o 

entretenimento sempre dando 

prioridade à ajuda das pessoas que 

precisam sejam ricos ou pobres. 

Promover a boa alimentação porque 

queremos um país chicharachero sem 



broncas e feliz. Essa é a finalidade do 

programa que os protagonistas sejam o 

público. Um programa para que se 

façam casais para que se dêem como 

exemplo hábitos retos para criar uma 

sociedade melhor. Para isso 

chicharacheros ou os que pomos você 

contentes deve de ser também um 

programa que apoie e difunda as leis 

sobretudo as últimas aprovadas. 

Chicharacheros fará dantes da cada 

programa uma mesa redonda com os 

profissionais indicados e depois de ter 

o guion passará à ação como algo 

necessário apropriado. 

O chicharate propõe primeiro a cultura 

sem exclusão de manifestação em 

determinado lapso de tempo por 

programa. Se farão concursos se farão 

pagamentos à cada um 



das pessoas atuantes citadas. A 

arrecadação estará a cargo do canal 

assim também como os pagamentos 

aos que mediante uma forte fonte de 

imagens facilitem a criatividade a 

segurança e a diversión como o 

trabalho alternativo. Utilizando a todos 

os atores que queiram ser incluído 

como titulares com individual e 

suplentes baixo premiación. 

Uma paródia rápida do acontecer do 

país transformado em uma referência 

necessária para fomentar a ordem 

pública e a comunicação cidadã. É 

procurar à gente o lado divertido. Em 

todas de suas formas e 

modificações apropriadas do mesmo. É 

para que vingam gerações produtivas 

para conseguir uma inclusão a qual é 

demandada pelo crescimento 

moderno. Ensinar oficios dar 

conferências. Algo como cambiante sob 



medida do diário acontecer para que o 

televidente se relaxe um pouco no 

âmbito da tolerância. Dar informação 

de eventos no interior do país. Bem-

estar e saúde atendendo às demandas. 

Um e-mail com um telefone para os 

que queiram ser partícipes atendendo 

seriamente e tendo em conta as 

necessidades. Pode ser uma grabadora 

de consultas. O casting estará dirigido à 

população em general sendo este 

renovável segundo as exigências de 

mercado. 

Os cumprimentos às pessoas são 

importantíssimas, dar menções ao 

povo ao televidente nomeá-lo 

mediante SMS. 

O custo é segundo o que cobre a 

equipe profissional mais as despesas do 

canal menos quem auspicia mais os 

SMS Menos os prêmios mais 

contribuições e despesas. 



Saca-se o orçamento. 

Se fará especialmente um 

rastreamento de todas as atividades 

culturais e serão televisadas em um 

flash informativo. Assim estão 

completos 120 minutos de programa. 

Mediante carta do diretor pode ser 

escrito para conseguir sponsors das 

melhores agências. Agora só resta a 

realização. 

Silêncio 

Silêncio 

01/02/2018 

07:00 

Não lhe dou respostas ao silêncio por 

mais que me fale ou apareça no 

imaginado. 



Há que ter governos tanto bem como 

povos incluyentes em onde o esforço 

seja a chave da dignidade. 

Podem pôr gosto por de conveniência 

ou amiguismo ou casualidade é por isso 

que falha a mercadotecnia. 

Vivemos em tempos onde pessoas que 

se sentam a seu lado podem ser amigos 

de seus inimigos. 

Fazer o bem não quer dizer ajudar 

porque sim. 

O ato de enojar-se não é próprio é 

alguém perto que pensa com ódio. 

As almas não distinguem sexo. 

O preço que tem que pagar uma 

mulher por suas rabietas é ter um 

homem que se junta com seus amigos. 

As pessoas sem a ambição são as que 

conseguem sobresalir do resto. 



Encontro à gente como bêbada sem 

beber no baixo, longe do amor. 

É que se me lastimas depois me vai a 

ser difícil ajudar você. Porque lastimas 

o que seu quisesse ter o que seu 

quisesse ser. 

O ódio é o desvio aprendido. Nasce-se 

cheio sozinho de amor. 

A hipocrisia pode servir de termômetro 

para estabelecer níveis emocionais 

entre os seres humanos. 

A bebe-os quando lhes dá de comer 

não dizem obrigado. 

As ocorrências em uma conversa é um 

ato frustrado. 

A maratona de meus neurônios é 

soportable mas quando se revelam os 

neurônios impróprios é momento de 

fazer algo. 



A gente que se encerra já tem vivido o 

suficiente como para dar a volta ao 

mundo. 

Desejaria não publicar mas outras 

obrigações são piores. 

É preciso que creia mais em minha 

bondade do que escrevo. 

Se estivesse em mim sua maior utopia 

na vida seria estar fora. 

O que diz ser seu amigo e não escreve 

você está jogando com você. 

Da má indicação nascem todos os 

equívocos. 

A personalidade deve de ser livre, o 

tronco da árvore serve de apoio para 

que na copa da árvore as folhas 

trabalhem com o vento. 

Termina-se o dinheiro, terminam-se as 

exigências. 



Que infantil pôr gente ao comando de 

outra gente. É dar-lhe um pau de 

mentiras a um tonto. 

A confiança deve de ser restabelecida 

com o diálogo e o acordo. 

O dilema é suposição ou conjectura. Se 

misturam-se faz-se a mentira. 

O presente não atemoriza tanto mais 

que alguém que planifique seu futuro. 

A incomodidad é prestar atenção a 

pessoas que molestam. 

Cuidado com atirar plomadas jamais 

sabe o que vai pescar. 

Crê em você porque se de casualidade 

se tropeça com um simples 

escarbadientes ninguém mais crerá em 

você. 

A vingança enturbia o alma por isso nos 

fazemos velhos. 



Se fôssemos mais amigos do silêncio a 

humanidade se acercaria mais ao 

essencial. Teria paz. 

A guitarra acústica faz o efeito nos 

ambientes de harmonia porque leva-se 

o ruído ambiente à caixa de 

ressonância. 

Hóspedes 

15/01/2018 

15:14 

À mulher agrega-lhe vinho mas ao 

vinho não lhe agrega mulher. 

Uma canção escreve-se em uns 

minutos mas conseguir a singeleza 

pode demorar toda uma vida 

Faça o que dizem você e não terá que 

fazer o que dizem você. 

O que manda pouco se importa o que 

manda. 



A melhor forma de não fazer nada é 

dar a conhecer que fará muito. 

As palavras que podem conjugar em 

arte não são nem vida nem morte. 

A generosidad não correspondida 

primeiro é humana, se sucede 

novamente é fraude. 

Quem poderá dizer que a dor é mais 

forte que o amor quando este não é 

correspondido. 

Na crueldade de não ser aceite como é 

não quer dizer que não possa 

prescindir dessa pessoa. 

Ser agradecido se, esclavizado pelo que 

dão você não. 

Com o tempo vai dar-se conta que seus 

pais tinham razão por isso sina se 

arrependerá de não ter voado bem 

longe. 



Quando seus seres queridos deixam 

você de sorrir é momento de partir. 

Aférrate à liberdade assim lhe foge à 

loucura. 

Se encerram você por um tempo tenha 

cuidado podem você querer encerrar 

para toda a vida. 

Os autoritarios que assustam temem 

mais ficar sozinhos. 

A vida faz justiça. 

Esqueça-se de todo o mau que há neste 

mundo; não espere viaja para o 

placentero. 

Enquanto tenha vida estará a tempo de 

tudo. 

O rollo de parentes deve de usar-se 

como o rollo de papel higiênico. 

Um não se vai sentar a esperar que lhe 

saquem sua força mental. 



É formoso ser conhecido; depois 

quererá que não conheça você 

ninguém. 

Deixar passar nos dias esperando um 

milagre é o trauma do prisioneiro. 

Há algo mais rápido que a velocidade 

da luz; o esquecimento. 

Uma mente limpa sempre deve batallar 

aos intrusos. 

Agradeceria que se retirassem os 

hóspedes de uma vez por todas. 

Relações 

11/01/2018 

16:36 

Foi aí então quando me senti só que 

pude reflexionar a respeito do porque 

estava nessa situação já que a gente 

que me rodeava estava em companhia. 

Os vizinhos que têm algo em comum 



como ser filhas se relacionam melhor. 

Os vizinhos que trabalham em coisas 

parecidas também se relacionam. Os 

que têm tema em comum e os que têm 

que debater. Minha solidão é o não 

pertencer a algo parecido e isto se 

incrementa entre a gente que está 

sozinha por adquirir mais 

conhecimento. Não se trata de que não 

compreendam você simplesmente o 

trabalho de compreender está nas 

pessoas solitárias. Pensava que me 

excluíam e pensei reiteradas vezes o 

tema até que pode levar à luz da 

realidade. Todas absolutamente todas 

as pessoas desejam se conhecer ainda 

dentro das instituições, espaços 

públicos. Há maneiras de falar há 

chaves que nos dizem se se relacionar 

ou não. Isto passa no amor. É como se 

adiante de nós quando nos põe uma 

pessoa nos planta um espelho para a 

cada um no qual vemos em que 



situação nos vamos a inmiscuir. No 

caso das pessoas que dizem ter 

transtornos vê diretamente e de um 

pantallazo as intenções do outro por 

isso é o sofrimento. Ver a verdade. Na 

realidade as pessoas vão 

mudando constantemente mas mudam 

porque existe gente na ficção ainda 

eles. Pelo geral o louco sente-se 

excluído pela solidão que lhe toca viver. 

Não assim as tropas. Dão-se as guerras 

porque há uma relação da outra parte. 

Por isso o ser humano precisa muito 

para saciarse porque há muitas 

relações e é neste ponto onde entra a 

inveja. Que se o apaziguamos todo e 

nos contemos aos ataques pouco a 

pouco a serenidad se vai fazendo. Volto 

ao tema da solidão crescente e sob 

medida dos anos ainda mais cresça 

porque dantes as relações sociais 

estavam de férias e agora estão 



trabalhando muito duramente por uma 

humanidade melhor mas se desatam os 

vínculos se fazem mais certezas e as 

pessoas que parecem estar todas 

juntas estão na nada. Todos os dias se 

apaga o 

cérebro e se segue absolutamente na 

nada. Estamos sozinhos. É de modo 

que relacionamos-nos às vezes sem ver 

o espelho da outra pessoa. O que soa 

perigoso. Por essa causa elegemos 

estar sozinhos. E ao relacionar-nos 

connosco mesmos se outorga ao 

malvado a paz que é utilizada como um 

instrumento poderoso porque rompe a 

paz lhe tira relação à mesma felicidade. 

Por isso há que abrir aos vínculos. 

Ninguém quer você fazer nada. Isto é 

se tivessem pessoas com absoluta 

sociabilidad é lógico de que não teria 

solidão. Essa é a relação que há que 

fazer. 



Frases de nobreza 

Frases de nobreza 

28/12/2017 

18:44 

A dor do ser humano é sentir quase 

imperceptible o ódio que lhe tem a 

natureza. 

Arranjar o meio ambiente e sair todos 

das cavernas difícil. Se dá-se terá 

avançado o ser humano depois de 

cinquenta mil estancado 

Depois da adolescência querer crescer 

é tonto. 

Após a época que fazem você tremer 

não querés tremer nunca mais. 

Dormimos de noite porque há menos 

oxigênio no ar. 



Quando não lhe pode explicar algo a 

alguém por exemplo lhe critica está 

todo o dia com uma máquina melhor é 

pensar essa pessoa é assim gosta de 

estar todo o dia nas máquinas. 

Os chamados de atenção causam todos 

os danos humanos. 

A ansiedade impede ver com 

normalidade o uso das coisas. 

Todo príncipe deve de outorgar 

liberdade e prevenção a suas súbditos. 

Uma pequeñez não resolvida pode 

fazer que um irresponsable destrua o 

cariño de seus seres queridos com 

grandezas irracionais. 

Quando entenda que tudo também gira 

ao redor de você se cuidasse um pouco 

mais. 

Se aprendêssemos todos harmonia 

viveríamos em paz. 



A cada composição é uma lição que lhe 

dou a minha pessoa. 

Tem mais amigos dos que crie. 

Um amigo alimenta você com flores. 

As flores não se comem mas alimentam 

o amor do que recebe e que dá. 

Poderia ter sido astronauta se mas para 

que estar tão longe dos que quero. 

Grandes pessoas grandes seres ilustre. 

Não se vá com tudo a comer o mundo 

com seus dons princesas. Recordem 

que estão todos os velhos olhando. 

O inocente faz-se sábio. 

O violento faz-se escravo 

A boa pessoa faz-se com muitos anos. 

Somente em paz pode ser ganhado 

uma verdadeira guerra. 



Pensa demasiado no mau está 

perdendo sua juventude. 

Eu achava que as coisas eram mais 

fáceis até que eu mesmo as 

compliquei. 

Estar só quando estão todos juntos é 

quando se demonstra a criatividade. 

Há que ser compassivos com as críticas 

há gente miserável que o faz por 

dinheiro. 

A graça que sento é tão grande que já 

não lhe ganha o ego. 

Quando chegue me entenderá...que o 

mundo, 

Está cheio de infinitos caminhos, 

Que não têm nada que ver com a 

natureza, 

nem com o ser humano. 



Aprendizagem 

Eu tomo a decisão não a decisão me 

consegue impor. 

Não sinta culpa se um infeliz quer 

impor você sua infelicidade. Ajude-o a 

que seja mais infeliz. 

Acusarão você de qualquer coisa mas 

que essas acusações não limitem você. 

Que controlem você é feio. Mas se não 

quer ser controlado não te 

descontroles você. 

Ama viver em um rancho e obterá uma 

mansão. 

Não é mais inteligente é mais rápido o 

que diz não. 

Não vivas no mundo dos desejos, se 

defenda de que não envolver com a 

ansiedade. 



Não todo o que se imagina vai ser 

verdadeiro 

Viajar ao passado é ir pensando em 

voltar à miséria. 

Se olha um mar sem peixes o mar está 

abusando de você. 

Quando não se expõe às garras do 

águia o águia voa para outro lado 

A gente viaja quilômetros para tomar 

uma cerveja conseguir casal passear 

com a família fazer amigos dançar em 

fim divertir-se para dar-se conta que 

seguirão sendo os mesmos ao final da 

viagem. 

Somente o homem honrado sabe 

escapar dos lobos e enfrentar leões. 

Se aprendo de um sozinho livro 

controla-me uma sozinha mente. 



Tirano o que faz passar fome aos povos 

mais virtuosos todos os que combatem 

dando de comer. 

Segue esperando...desejo que algum 

dia decida viver. 

Se não lhe dá de comer e uma casa a 

um cão jamais vai ser seu cão. 

Os gatos só devolvem o gesto. Mas 

matam você as ratas. 

Se não se cumpre a utopia há duas 

soluções as compra ou a desterra de 

sua vida. 

Se melhoram as finanças melhora o 

amor. 

Épocas boas fazem-se caminhando não 

se sentar esperando. 

Quando já não fique você nada verá 

que os demais o têm tudo. 



Enfermarse pode-lhe passar a qualquer 

mas aprender da doença é o essencial e 

primordial. 

Nos dias que se proíbe viver se esquece 

o proibido. 

A severidad deve de ser curada com o 

conhecimento não assim com a 

violência. 

Frases libertem 

Frases libertem 

06/12/2017 

06:57 

Para desatar-se a um mesmo primeiro 

há que desatar ao que esteja mais 

perto. 

É melhor pagar as contas em um bairro 

rico que o direito de andar em um 

bairro pobre. 



Não estou só por carecer de 

personalidade simplesmente sou boa 

pessoa e espero a alguém que não me 

engane por ser bom. 

Passar fome sim. Perder o tempo não. 

Não estão mau da cabeça 

simplesmente estão rodeados de gente 

que não deveriam de estar. 

Quando a humanidade se põe em 

retrocesso não me fica alternativa de 

querer avançar. 

Não me deixo defraudar por você para 

não ter que trair você. 

O dinheiro costuma trazer almas desde 

o inferno. 

Vale-me uma pessoa em como percebo 

que canaliza sua neurosis. 

Meu trabalho é fazer do ruído uma 

ternura. 



O sábio alimenta o ego dos demais 

assim se sente mais conforme na 

sociedade. 

O sentido da vida encontra-se quando 

quase não pode o praticar. 

Encontrar a um amigo verdadeiro custa 

média vida. 

Ama à humanidade mas não perca sua 

reputação. 

Reconhece aos que lhes querem 

afundar e juntar com quem querem 

você levantar. 

Sou consciente de que os publicistas se 

apoiam em meus pensamentos; é uma 

honra. 

Um pobre entre os ricos não é o 

mesmo que um rico entre os pobres. 

O valente não lastima é o covarde o 

desentendido. 



Se todos aprendessem música seríamos 

todos cultos mas temo mais ao que se 

esquece do ensino. 

Não chorem aos mortos, os ajude a não 

morrer em vida pelo orgulho e o 

desprezo humano. 

Se dentro de minha casa tenho que 

aceitar a humillación não me quero 

nem imaginar o mundo de afora. 

As coisas fazem-se de coração se mas 

não lhe dá o coração a qualquer. 

A pessoa mais confiável é você mesmo. 

Sou generoso inclusive quando me 

falham pessoas às que ainda estimo 

porque me aclara mais o campo visual. 

Deveria querer pessoas que não quero. 

Pela violência pode fazer você respeitar 

mas a vingança que se toma 



economicamente pode você ser tão 

letal que se faz pacifista. 

A ninguém de sua família pode enganar 

por isso às vezes temos faltas que nos 

são perdoadas. 

Se o vento diz tempos de paz contém 

suas caprichos. 

Há muitos chefes mas o mais sábio é 

seu pai e há muitas mulheres mas a 

que entende você verdadeiramente é 

sua mãe. 

Dar amor a qualquer é o menosprezar. 

A ansiedade tem seu fim quando 

estabelece o acordo. 

O estar bajoneado é o não enfrentar 

seus desejos. 

Ainda há tempo para voltar a começar 

por isso tomate você tempo. 



Mantente mais levantando do habitual 

por se querem você rebajar. 

Quando possa libertar você dos 

supostos paraísos prometedores, se 

libertasse de todos seus problemas. 

A evaporación 

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017 

19:54 

A resposta é: Todo o que faça seja bom 

ou seja mau, gerará o que tenha que 

gerar. Até a peça mais preciosa e a 

esencia mais benigna será questionada 

e criticada porque a criatividade é uma 

reação que gera inveja de forma 

paralela se recebe o ataque do que 

condena você por inveja destructiva. 

Equivoquei-me ao dizer, equivoquei-me 

ao fazer, na busca perde-se a vida, os 

amigos. É jogar com fogo pretender 

coroa, pretender o prometido, é 



incomprensible, foi todo engano. Daí é 

que nascem se herdam e se dão as 

emoções e todos os tipos de 

sentimentos humanos. Prova se quer, 

ainda que não recomendo. Mais 

preciso de seus afectos mas não menos 

aprecie por uns quantos falsos por 

quem quer você. Se fará para todos 

demore se voltamos a esta ilha .Freia 

os impulsos procura casal faça o amor 

e; Que ninguém faça mais nada após 

seus ensinos, isto será então a paz. Os 

ataques da vida mobilizarão você quase 

em dúvida quase no verdadeiro se não 

é a verdade fria será calor de afectos. 

Tratassem uns poucos de inmovilizarte 

e muitos em mobilizar você outros te 

aturdirán de sons vulgares para 

provocar seu valia. Tratarão de 

desordenarte porque ignoram o valioso 

que é. Mostre ao mundo com 

amabilidad e afeto e nos momentos 



difíceis entende o sagrado. Aprende e 

não diga seu segredo seu diário íntimo 

será justo. 

Sal de onde se repete muito uma 

sozinha palavra porque pode ser um 

veneno que neutralize sua liberdade de 

pensamento. 

Aférrate a você mesmo mais não fale 

de você mesmo isso faz você sociable. 

Aprende sempre de quem gritam e 

conhecerá aos traidores. Afaste-se 

mentalmente da vingança e não pré 

medite. Se espontáneo no falar sem 

procurar os pontos débis do outro isso 

fará você honorable. Quer a seu oficio 

sem publicá-lo as pessoas estão 

cansadas de aprender. Começa a amar 

você a sonhar você mantendo você em 

silêncio. O que importa realmente não 

são suas utopias é o capricho de querer 

abrir portas 



fechadas rodeadas de gelo. Aparta ao 

neurótico, não caia nas astúcias dos 

que o querem todo e não permita que 

te ensucien o corpo a temporã idade. 

Desaprova a violência real e fictícia. 

Aparta de sua vida todo o que é você 

molesto para seu cometido na vida. 

Evita os conselhos porque são 

mentiras. E daí nasce o roubo a 

corrupção e as religiões. O mau aparta-

se retumbando como terremoto ao que 

não quer ser pacífico dada sua 

covardia. Não corra na vida ainda que 

aplaudam você se não é dentro do 

legal. Aparta o destructivo de sua vida, 

ganhe-lhe ao terco se mais habilidoso. 

O fracassado ajudará você mais que o 

exitoso mas o exitoso deve de ser seu 

coração permanecendo sábio e 

tranquilo ante a adversidad. Crê mais 

na estufa que queima madeira que a 

estufa que queima a cabeça. 



A gente que dirige você fazem lenha 

em todos os fogones das casas não se 

deixam ver. Quando prende a rádio 

suas é a lenha. Melhor tomar vinho e 

recordar as palavras dos sábios. 

Não lhe tema às pessoas crê mais na 

consequência de seus atos. Se alguém 

quer você fazer um inferno, cala, 

ninguém se inteirasse. Jamais divulgue 

conversas em privado. Pode arder um 

lume que faça você chorar. Também 

não peça faça-o seu se sente 

necessidade. Ama o pior ama ao 

silêncio. Ama a necessidade do caçador 

ama suas mãos para levantar o água do 

rio. Despreza quando fazem que se 

despreze a você mesmo. Suporta 

pensar 

qualquer pensamento ainda que não 

seja seu, são essas memórias explosivas 

e ocultas que pedem de forma urgente 

me compreenda mas cuidado não 



assim o que o emite. Escreve o mau o 

mau se irá. Mostra o mau o mau irá 

para você. Levanta seu autoestima 

defendendo sua privacidade o 

civilizado. Se te desgastas ou te aburres 

dorme. Minhas palavras são o pranto 

de sua vergonha diz-lhe ao que apela a 

mau tratar psicologicamente ao débil e 

o débil deve responder secando as 

lágrimas. 

A energia destructiva é inconsciente 

por isso o consciente a capta. A 

qualidade é calar até que tome 

consciência o inconsciente para que 

seja criativa e construtiva. A 

inconciencia e o aventurar-se trazem 

felicidade e o analisar e ser consciente 

paz. 

As tolices fazem o entrevero 

inconsciente mais dois estados de 

consciência faz o acordo em defeito de 

todo se fazem os conflitos. 



O ser um mesmo só pode ser 

arrebatado por um mesmo. No dar e 

não receber se perde a força de 

vontade. 

As carreiras que têm fracassado seus 

pais por mais esmero que ponha 

fracassasse você porque o caminho é 

espinoso. O que não encontra vocação 

se faz sábio. 

Abram muitos astutos que tratarão por 

sua cobiça de fazer você perder a 

inocência são esses que chamam você 

como 

um desespero e trabalham sobre a 

ansiedade do gentil. Nada é tão 

inovador que não o possa fazer o 

empresário dentro de seu rubro, essa é 

a tentación à que há que ajudar como 

atirar uma garrafa estancada ao rio. 

Mas às vezes é melhor deixar águas 

estancadas. Isto é um homem sozinho 



não pode com um exército por isso 

existe a queixa e o pleito. O carecer de 

humildad faz feras na humillación. E 

quando isto ocorre se chama negócio 

ao que o astuto deve de recorrer sem 

pressa. Mas o pobre carece do notarial 

assim é que as melhores ideias não são 

aprovadas e se aproveitam da bondade 

dos povos e suas ideias e assim se 

fazem as guerras quando os políticos 

dê atendem a quem os elegeram. 

Para que desapareça a miséria deve de 

desaparecer a informação pública. 

Parece-me ridículo que um país com 

intervenção estrangeira o povo esteja 

de acordo em assumir sua cultura e se 

lamentar ao mesmo tempo em outro 

idioma. A gente dá-se conta mas 

parece-lhes algo que não é significativo 

quando em realidade está promovendo 

o ódio à arte e aos artistas de seu país. 

Os gustos fazem-se à repetição 



mediática da beleza mas também às 

vezes se inculca a arte no competitivo, 

tanto nos produtos publicitados como 

em criar pessoas modelos que serão o 

protótipo de uma falsa cultura o que 

trará vozes caladas e intervencionismo 

até a total conquista e o esquecimento 

e a marginación que promovem as 

revoluções 

industriais. Nesta ansiedade social não 

pode ser compartilhado o pão da cada 

dia com qualquer. As contas chegam a 

todos e não distinguem, óssea o 

trabalho não se presenteia se quer ficar 

bem em seus alicerces. Há muitíssimas 

pessoas que lutam por causas e outras 

que vivem recopilando informação para 

vender artigos que a gente precisa. É 

simples se apaga-se a luz não há 

consumo. Não sejamos traidores de 

tanta gente mau gastada pela 

humanidade pela qual não há respeito 



de parte das multi nacionais que são 

alimentadas com o conto aos povos da 

globalização. Que em realidade é a 

grande cegueira das redes sociais que 

não são mais que basurales chamados 

de distintos onde se enche de moscas 

inúteis que não encontram nada 

produtivo mais sem saber que esse 

calor de cabeça ao que se expõem é 

um rascunho de cor com promessas 

eternas que terminará em uma grande 

secuela de perdição capitalista. Onde a 

gente se crê qualquer coisa onde 

suporta qualquer coisa onde se perde o 

sentido de todo sendo manejados por 

um grande sistema destructivo. Onde 

reina paradoxalmente a inimizade a 

inveja o jogo a promoção das ilusões de 

jogar a ganhar a perder onde gente que 

tem fome passa por rica onde se faz o 

vício. Onde se fez que se perdesse a 

sociabilidad pelo bem próprio. Onde 



todos estão unidos mas separados. 

Onde se perde o sentido legal da cada 

país. Onde há perseguição, 

insegurança, maus tratos e 

ninguém pode dizer a verdade. Como já 

disse grandes basurales de internet. 

Onde a hipocrisia reina divulgando 

informação pessoal da gente e suas 

gustos, o plagio, o prazer vazio. E a 

esperança essa que nunca chega e se 

não chega se compete inutilmente 

consequência final que agrada o olho 

do bom comerciante. 

É mais são tão inseguras as redes 

sociais que procuro um nome qualquer 

e obtenho fotos dados de residências 

telefones gustos e sem me registrar. 

Dormiu-se o mundo. 

Tudo isto para manter uma 

credibilidade como princípio assim se 

mantém os governos, suas economias, 



a opinião pública e se se protesta é a 

inquisición. Vou mantê-lo cá até que se 

enturbie. 

E depois leio um diário e parece toda a 

sociedade conmocionada e me parece 

que é pelo fato de que se debate 

demasiado as coisas que têm que falar 

os entendidos, a gente se está 

metendo em todo e todos contra todos 

dá medo sentir a sensação de calor e 

de importância dos povos. Os políticos 

fazem o mesmo vêem para onde vai o 

mercado. Às vezes a mente fria pode 

ser seu melhor parceira e despeço-me 

dizendo. “Os poetas traçam seu 

caminho por onde agora e sempre têm 

transitado as mulheres". 

Não é meu cometido lutar contra um 

exército de anormales. 

Mas que difícil de faz. 



E recorda se a seu filho ou um inocente 

o para qualquer na rua ou onde seja 

não esqueça de lhe dar uma senha 

“pajarito azul" é a minha. Cuida aos 

seus com a sua privada. 

“que para isso estão bem as redes 

sociais " 

As princesas 

Toda mulher guarda uma princesa 

dentro 

Não todos os homens se dão conta 

Nem dá-lhes o valor nem a coragem 

Para dizer-lhes um quero você um amo 

você 

As princesas vagam por todas partes 

Todos os dias se encontra a uma 

Que não importa se queira a classe 

social 



Quando um homem está entre 

princesas 

É feliz é admirado por seus amigos 

A princesa para sentir-se uma rainha 

Não deve de ser traída ferida ou mau 

tratada. 

Uma princesa sempre voltará a quem a 

ama. 

Uma princesa volta-se Rainha 

Quando tem um filho 

Mas segue sendo princesa 

Mulheres de todas as calañas são 

princesas 

Não há idade não há tempo nem 

momento 

Toda mulher ainda se é rainha 

Precisa que a trate como princesa 



À mulher que você se imagina pode 

estar a seu lado. 

Só há que falar com a verdade ser 

sincero 

Uma princesa elege por delicadeza de 

um homem e bons tratos. 

Uma princesa é uma mulher aparece 

quando se apartaram todos. 

Desfruta do prazer de sentir você 

querido. 

As princesas fazem sempre o bem 

Mas há princesas mau tratadas 

Repudiadas do sozinho fato de ser 

como são. 

Sobe-lhes a febre por isso há homem 

indiferentes. 

Uma princesa é mãe amiga fraterniza. 



A mulher que é princesa aceita aos 

homens. 

As princesas enchem-se de jóias do 

homem que sacia seu coração. 

Às princesas sempre as escuta. 

Não lhes pede dinheiro. 

A uma princesa escuta-a. 

Rende-lhe honras são sãs. 

A uma princesa conquista-a 

ternamente 

Dando-lhe saúde e bem-estar. 

Apoiando-a em todo sentido 

Sem importar ao príncipe que seja 

gorda magra ou maior de idade 

arrugada ou com a pele tersa. 

Apesar das diferenças que há para o 

príncipe. 



A uma princesa quando a trata como 

princesa. 

Seja caballero que são damas. 

Tem o futuro do amor assegurado. 

Intoxicación 

Intoxicación 

07/11/2017 

06:55 

De repente está bem uma manhã e se 

aparece uma pessoa intoxicada seja de 

drogas álcool ou jogo. É muito 

quemante lidiar com uma pessoa em 

um ambiente que deseje brigar o 

tempo todo e um se tem que calar 

porque se não estoiram de ansiedade. 

É difícil assim também como o 

chismerío a quantidade de mentira que 

se acumula. Gente que não crê em 

nada que seu único objetivo é saciar 



seu sejam egocéntrica está doente. 

Está-lhe fazendo dano à sociedade à 

família gerando ambientes de riñas e 

discussão onde o silêncio se faz um 

arma de destruição da integridade. É 

por isso que as terapias são longas e 

em muitos casos fracassam. Parece que 

o odeia a seu próximo como a você 

mesmo está de moda. Realmente a 

gente que quer ajudar e não pode se 

sente humilhada. Causa muita dor a 

desgraça e mais quando é uma pessoa 

que queremos. Que não pode sair de 

círculos de pseudo amizades, em fim o 

perder o valor pela vida é um dano que 

se percebe no ambiente no ar e se diz 

algo para ajudar eles têm sempre razão 

mas é tão grande a dor que levam 

dentro que a sociedade os desloca a 

eles e a quem o rodeiam. Quiçá a culpa 

de que esteja só não é sua. Se não 

pode deixar de envolver você com 

pessoas 



intoxicadas é melhor afastar-se muito 

ou tentar fazer-lhe aceitar à pessoa se 

é querida se tem ideias que consulte 

com um profissional da saúde mental já 

que a família e os amigos não podem 

apoiar emocionalmente porque se 

danificam. O que sim pode ser feito é 

não cair em suas falsas convicções não 

se deixar arrastar por e para condutas 

destructivas. Há que tomar consciência 

que os meninos olham aos adultos e 

somos o exemplo. A chave está em 

incentivar a criatividade. Ao princípio 

estarão rabiosos do cansaço que lhes 

tem desgastado a intoxicación. Tudo 

em demasía faz mau. Por isso é boa a 

grande diversidade que existe no 

mundo para desfrutar a vida em 

plenitude. Há que fazer sempre 

mundos novos dentro nosso, renovar a 

imaginación não nos crer tão prontos. 

Aceitar o que temos e olhar mais para 

dentro de nós mesmos dantes de que 



seja tarde e perder o realmente 

querido. Se é seu uma pessoa 

intoxicada não se deixe também não 

que manejem você a vida e que te 

empastillen até a cabeça já que pode 

ter gente que queira ser aproveitado 

de suas vem ou estejam 

você deslocando do trabalho por 

exemplo. Recorda a melhor pessoa que 

pode ser ajudado é você mesmo. 

Jamais caminhe ao lado de gente que 

quer você mancillar. E faça valer a 

verdadeira riqueza que tem dentro. 

Mantente anônimo e jamais deixe de 

pensar que o melhor está por chegar. 

Dantes 

Dantes 

01/11/2017 

07:10 



Se despreza-me o que valho 

Jamais escreverei você 

Farei de conta que se esqueceu 

Que não me recorda 

Tomarei decisões duras 

A miséria não me importasse 

Porque poderei ver seus enganos 

Apagadas memórias 

Eliticos desejos 

Já não é minha preocupação 

Tenha em conta que já 

Esqueceu-me 

Não há reclamo 

Se já sofri romântico 

Não merece esta poesia 



Que de decide a dizer não 

A quem esvaziaram meu amor 

Ontem 

Ânimos não preciso mais 

Só recordar 

De não cair na armadilha 

Essa que dói mais 

De sua soberba 

E aparentes bondades 

Tive-os saudades 

Fiz o impossível por aceitação 

Mas a humanidade mau paga 

De modo que agora 

A decisão de que nem saiba de mim 

Em ter desaparecido 



Não há dor 

Fora de tudo 

Está o desengaño. 

Quiçá não seja porque 

Às vezes como destellos 

Vêm as lembranças 

E escrevo-os 

Em linhas divagadas 

Crê na vida depois? 

Já não ajudo 

Será seu penar 

E minha deserta mente 

Sem sentir vergonha 

Um dia saberá 

O que é verdadeiramente 



Sofrer por vários 

Que carecerão de importância. 

Não seja severo e teriam o mundo 

inteiro 

O que propõe com severidad vê a 

autoridade. 

A Luta 

A luta 

15/10/2017 

10:59 

O sistema faz que as pessoas se vejam 

obrigadas a lutar por causas o que os 

volta rebeldes, em uma situação na 

qual não lhes incumbe que não 

deveriam de lutar se é que se 

encontram a si mesmos e conhecem o 

engano e a traição, de nada valerá 

ocupar o tempo apoiando uma guerra, 

os que os faz inseguros exame depois 



de exame da sociedade, aos apuros 

neuróticos sem poder estabelecer ao 

fim a paz; essa mesma que chega 

saciando o ego e levantando o auto 

estima porque neste mundo há de tudo 

, mas não todos lutam não todos são 

marginados não todos têm causa para 

perder o tempo tendo um mundo 

formoso e legal fosse desse sistema de 

repudio do ser humano para o ser 

humano. O mundo real passa tranquilo. 

Os que lutam fazem violência e é esta 

que não se perde dado o sentimento 

de vingança arraigado justamente 

nas guerras, isto é não há que mudar 

toda sua vida, só deixa de lutar e verá 

todos os frutos que traz a paz. São 

essas coisas que fazemos sem fazer 

como o amor e então a generosidad 

por fim será correspondida. 



Vimos do eterno, estamos na 

eternidade e vamos ao eterno. 

A mãe consentiva não induze aos 

vícios. 

Tantas mentiras a minha ao redor que 

só posso mostrar uma verdade 

ocasional. 

Se ri-se por algum lado devolve-se a 

graça. 

Quando uma pessoa se encerra em seu 

mundo é incapaz de apreciar mundos 

alheios. 

Os filmes querem-nos ensinar que é 

possível um final feliz. 

O problema do mundo para os que o 

amamos é ver como a injustiça se 

regenera. 

Quando a vida se faz insuportável é que 

tem sonho. 



O problema de falar aos lobos é que se 

inteiram todos os lobos. 

Se têm você em ânsias espera igual mil 

anos repousando a ver que é o que 

passa. 

Se o autoritarismo causa ansiedade 

depois não se queixem do que fazem 

os inocentes. 

Costumam doer-me as tripas de só 

pensar que pessoas em quem confio se 

criam amos de minha vida. 

A pior miséria é ajudar a um miserável. 

No caos oculta-se a verdadeira razão. 

Tratos com maleantes lei que não se 

cumpre. 

O assédio é o negócio do polícia 

frustrado. 

O corrupto costuma ser amável mas 

muito amável. 



As pessoas querem a pessoas que 

castigam a outras pessoas. 

Ama à humanidade mas não peça 

caridade. 

Dantes que esperar falar com um idiota 

tenta não esperar. 

Se seguem jogando com o tempo 

parecerão seus filhos. 

Há gente muito prestigiosa de nada. 

Pesa mais o capricho dos pais que a 

vontade do rei. 

Quando alguém convida você 

inusualmente quer você golpear. 

A experiência tem-o dito então sua não 

o pode desmentir. 

Um psicópata com prestígio causa 

infartos. 



A pressão domina nas festas a gente 

enloquece e nem de dá conta. 

A um adulto respeita-lhe as decisões se 

não as respeita é ainda menino. 

Se não se explica a razão do dilema o 

ensino fica nulo. 

O tempo na vida é pouco como para se 

deixar mandar pelos comissários. 

Se querem você fazer um basural não 

frequentes os jardins. 

Uns trabalham cegando outros 

desocupando a visão. 

Quem grita tem escurecida o alma. 

Não há pior ofensa que a traição e não 

há pior engano de ser traído duas vezes 

pela mesma pessoa. 

Os covardes mandam dizer as coisas 

através das mães depois fazem-se os 



desentendidos fazem suas festas e sai 

todo planejado ao detalhe. 

Um filho é uma doçura não uma 

carnada em um anzol. 

A gente comum está verdadeiramente 

louca. 

O sastre sabe que fazer não lhe exige 

medidas. 

Se vêm-me com o conto de que alguém 

se caiu por uma escada se é mentira 

que caia mais duas vezes. 

Após velho o problema de saúde 

arranja-se com uma mulher formosa. 

Sabem como pensa o mesquinho? Eu 

não a presto a soga de minha morte. 

Sentirá fome de amor e sentirá sejam 

do perdido nada mais. 

Jamais se orgulhe do que comparam 

você. 



Se pensa-se com sentido ao revés a 

mente jamais estará direita. 

Demasiada cobiça do que manda 

demasiado enojo de um mostro. 

Seu lado terno tem que ter um lado 

sádico. 

Prefiro que me pesem as pelotas a que 

me pendure da cabeça um desgraçado. 

. 

De adulto o pai pode ser o pior inimigo. 

Sociedade que mente ainda não tem 

sido civilizada. 

Não pode ser compartilhado o justo 

que chega ao estômago. 

O problema de um jogador é com a 

violência com que joga. 

Nada mais molesto que recordar os 

gritos de meu ex mulher. 



Têm o vício de dominar porque ainda 

não se viram por dentro. 

Acho que meu trabalho é danificar 

muito a quem não me aceitam 

Quando estamos acordados sonhamos 

também e transformamos os símbolos 

em necessidades. Quando 

dormimos a necessidade da simbologia 

está implícita. Imaginamos-nos 

acordados. 

Na vida imagina-se a morte e na morte 

imagina-se a vida. 

Escutar uma algarabía conduz a dito 

falhanço. 

O que não diz porque não tem 

encontrado seu porque. 

Afogar as penas em jarras de água 

trabalho e dignidade. 



Às vezes sento muitas vontades de 

compartilhar todo mas às vezes temo 

que lhes doa. 

A gente que assusta padece de doença 

física. 

Evita o vício e evitasse convênios 

dependentes. 

Joder ao jodon é a vingança do 

inocente. 

Ser bom 

07/10/2017 

02:34 

Quer dizer que é feliz 

Uma pessoa maravilhosa 

Em quem confiar 

Que não faz dano 

Ser uma pessoa boa 



É amar e respeitar 

Ser bom é não invadir 

É ser singelo 

É ser humilde 

É trabalhar pelo bem 

Sendo bom gratifica-se 

Te dignificas ante a sociedade 

Não tem nada que ver 

O que sinta e seu pesar 

Ser bom é perdoar 

Ainda nos tempos adversos 

Ser bom é tentar 

Não fazer inimigos 

Ser bom é não infundir o pânico 

Ser bom é também um negócio 



Dos que fazem pelo bem 

É ser criativo 

É não preocupante pelo mau 

É não curiosear 

Meditante 

Ser bom é aprender 

Ainda do mau 

Para ajudar a pessoas 

Ser bom é fazer crescer 

Ser bom é apoiar 

É dar-lhe a razão a um terco 

Ser bom é não ferir 

É desfrutar da vida 

É querê-la 

Ser bom é aceitar 



É não ser sarcástico 

É querer um mundo melhor 

Ser bom é equivocar-nos 

Fazendo o bem 

Pensa que é uma pessoa 

Maravilhosa 

Dos que os demais devem aprender 

Ser bom é sentir paz 

É ser inocente 

Ser bom é compartilhar 

É não colar 

Nem insultar 

Nem ameaçar 

Nem dizer coisas que não são 

Não é o por que é o como 



Ser bom não é planificar vidas 

É sentir-se vivo 

Isto é a verdade 

É amar 

É repetir você a você mesmo 

As vezes necessárias 

Sou bom tenho valor 

Moral ética e cultura 

E jamais ainda que deva calar 

Sofrer 

Fazer coisas que não quero 

Para além de tudo 

Acalma suas ânsias 

Que a boa ferva 

É a que permanece. 



Se bom se feliz 

A sua maneira 

Deixa já as críticas 

A desconfiança... 

Ternamente 

E recorda 

Que deve despedir você 

Bem alta a frente. 

Frases do ar 

28/09/2017 

04:43 

Nada é tão mau se a cada um se põe 

em seu lugar. 

Se o mundo não desse voltadas não 

estaríamos mareados. 



Sempre vêm de novo as coisas, o 

mundo gira também para o custado. 

A gente que tenta entender bichando 

tudo, sua cura, é ser criativa. 

A gente molesta quando muda a boca 

para meu lado, me passa uma estação. 

A gente que anda entre a gente vive 

em quatro estações todos os dias. 

Dormir é o lado da noite da cabeça. 

O giro parece lento mas é à velocidade 

da luz. 

Os sonhos vão à velocidade da luz. 

É uma ilusão do homem que o mundo 

vai lento. 

A volta ao mundo mais confortável é 

sem fazer armadilhas. 

Se não se pede ajuda não deve ser 

queixado. 



As cabeças que não suportam são as 

que não podem fazer entender. 

Se rompe o brinquedo vem o 

brinquedo e te enloquece. 

Quanto mais protestos mais nega a 

ajuda. 

A melhor forma de arranjar um 

problema é o não o fazer. 

Se exige atenção pressiona, mas 

ninguém faz nada bem assustado. 

Uma vez que obtém algo só faça caso a 

um sozinho chefe. 

Jamais deixe que prometam você nada 

porque não o vão cumprir. 

O luxo do que dá casa é cobrar o 

aluguel. 

Permanece junto a você baixo seu 

poder até que um dia escapa e não se 

vê mais. 



Se olha-se muito para afora vê-se 

menos para adentro. 

Só joga a culpa aos demais o torpe. 

A gente apressada rompe rápido a 

gente lenta rompe ao final. 

A paciência teria que ser provada por 

todos os seres humanos. 

Ajudar é uma forma de trabalhar no 

que gosta. 

Há duas realidades paralelas uma é o 

que podemos conseguir e outra é o 

desejo do conseguir. 

A insatisfação do ser humano começa 

com seu primeiro trabalho, depois ama 

a arte. 

Nada é pior que a fome. 

Jogue-lhe água às plantas e se irão os 

pesadelos. 



Prova falar com algo que não fala; isso 

é loucura. 

Um pode sentir falta um tempo não 

assim toda a vida. 

Pelo que façam você chorar também 

por isso será feliz. 

A música em seu estado natural não se 

grava. 

Para onde olha a mãe o filho vê o 

oficio. 

Acalmar ao mundo lutar para acalmar, 

honrar 

Querer a sua família querer ao vício 

não assim ao ruído e quererá a sua 

família e não ao vício. 

O amor é água que corre clara e jamais 

escurece. 



Perdoar se há que perdoar a outra 

pessoa quiçá esteja morrendo por sua 

piedade. 

É mais gentil quem dá-me vida que 

qualquer presidente. 

A filosofia não pode tratar a 

adolescência um filósofo está médio 

esquecido da felicidade. 

Menos tramite mais emprego, mais 

trâmites mais emprego. 

O dinheiro é o a folha da formiga que 

faz seu alimento. 

Não desejo o saber tudo é que me 

interessa muitíssimo o que pensa você. 

O não pedir é a mordomia de não ser 

castigado. 

Trabalha muito e tire-se a ansiedade. 

A gente que afunda é porque quer ser 

afundado acompanhada. 



Uma puntada de dor em meu cabelo e 

saem palavras mais os números 

parecem paz. 

Deixo passar por alto muitas coisas não 

por bom é que não posso escrever tão 

rápido esquivando as onze varas. 

Insisto seria mais humano receber 

respostas. 

O que não entra à velhice morre 

dantes; lindos... 

Quem pospõe é o que faz dano. 

Há que distrair se a outra pessoa está 

de acordo sina molesta. 

O capricho cega até os olhos do mais 

sábio. 

Não se precisa o que não se deseja no 

alma. 

Que dia é hoje? 



Uma broma... 

Espero que tenham gostado de minhas 

frases do ar e recordem que têm os pés 

na terra ou a fazer em uma baldosa. 

A escada movediza 

A escada movediza 

22/09/2017 

06:04 

Olha para acima 

Não se cansa 

Te esfuerzas 

Faz-se ilusões 

Crê no poder 

Gosta da mentira 

Crie-se com direitos 

Jamais olharia 



Para abaixo 

Onde supostamente 

Está a pobreza 

A ignorância 

O perigo 

Mas inveja-o 

Hoje tire você um degrau 

Para que me visse 

Desde o alto 

Em grande estilo 

Como quer estar 

Passeando você 

Sobre a cabeça alheia 

Como um superior 

A julgar 



A ser mais 

Hoje deixo você o degrau 

Para que suba sem esmero 

Esse que te entorpece 

Em seu sistema perfeito 

Do medo 

Do horror 

Do espanto 

Esse de mandar 

De fazer dano 

De ficar bem 

Tramposo em sua armadilha 

Como todo ser humano 

Que ri de vergonha 

Olhando para abaixo 



Como artista em palco 

Apropriando-se do público 

De seu punho bem fechado 

Onde rompeu plantas 

E empuñaste bilhetes 

Sacrificando tempo 

Fazendo a ansiedade 

Seu negócio de pressão 

Vingativo e superficial 

Ao que ninguém consciente 

Vê diferente 

Que calunia e difama 

Onde d a daga 

Qual será o medo de hoje? 

Quem ganhará 



Atravessando a necessidade 

O ódio 

De acima para abaixo 

Sua mirada 

Dono de animais 

Que viu abaixo 

Abandonou 

Chamou covarde 

Esperando você a orca 

Da verduga. Natureza 

Sobe a escada 

Mas olha deixei-se 

Um degrau 

Para que a veja movediza 

Em seus orgulhos 



Em seus cartazes de vendas 

Em sua ambição 

Assim passam cães mortos 

Junto a todo o lixo 

Suas pérolas de ver misérias 

Deixo você o degrau 

Para que veja o difícil 

De manter-se direito 

No movedizo 

De seus enganos 

De sua herança de traidores 

Corruptos 

Onde proíbem a alegria 

Para que se venda o perdido 

Porque irmãos jamais seremos 



Porque conhecemos-nos 

Donos do sofrimento 

Deixo-lhes o degrau 

Para que subam mais rápido 

Sem olhar ao amigo 

Que há embaixo 

E cheguem tão alto 

Para que falem 

Mas com os pássaros 

O trabalho de voar 

E recolher a comida embaixo 

Hoje não contribuo senhores 

Que de meu não há rastro 

Movedizo fica seu plato 

Para que mande ao esquecimento 



A humillación que provoca 

Sentir-se pendejo culpado 

Idiota e servidor 

Dos degraus por 

Onde corre tanto sangue. 

Porque o pior dos pobres 

Se jacta cobardemente 

Em querer frustrar aos demais 

Onde era um tipo respeitado 

Nos hospitais 

Por mulheres que dão tudo 

Quando um é esquecido 

Cabem meus amigos em lembranças 

Mais quero fez-me dano 

Saberá consertar a dor 



Nos braços da segurança 

E o engano. 

Que às vezes me permite 

Ver-me mau ante a bondade 

Discriminativo 

Julgo 

Sem ser ninguém 

Sem comida 

Com o perdão 

Dos que seja que perdoam 

Com uma diva na sejam 

No fácil da traição 

No reino 

Na piedade 

No vazio 



Julgo mau 

Pretendendo 

O pior 

A má cábala 

O mau que se apodera 

As luzes que de apagam 

Na pobreza reinante 

Súbdita de tiranos 

Aos pés do bonito 

Escapando do tirano 

Suplentes do mau trato 

Da inveja 

Das garotas guapas 

Boas 

Dizer-se de boa posição 



Asechando depois de um muro 

Impenetrável 

Surpreendente 

Tartamudo 

Incoerente solidão. 

Se não fosse homem 

Não procuraria você mulher 

Tem terminado no dia 

A escada segue movediza 

Onde cairei eu velho 

Em cima de você 

Quando não 

Encontre alívio 

A seu sofrimento 

Já não se assustará 



De crer você o que não é 

Provocando meu invisibilidad 

Seguro 

Meu padecer ante você 

Levantará você autoestimas 

Desconhecendo meu amor 

Esse que perderam 

O que ri morrendo 

O que salva você. 

A escada esta movediza 

Hoje não tem feito dano 

Sem o prazer de suas vozes 

Nem sua eterna dor 

Que chama a indefesos 

Inocentes 



Que não são puros 

Novos da raiz 

Que há que esquivar 

Donos do marfil 

Sangrado de covardes 

Sociedade mau intencionada 

Sem ideia 

Sem escrúpulos 

Sempre lhe roubando 

Ao povo 

A dignidade 

De pôr em alto seu nome 

Afanando aos mortos 

Desvirtuando 

Fazendo-se ver o apagado 



Assim se encerra ao luminoso 

Nesta não há perdão 

Há uma escada 

Que não poderá subir 

Não porque seja movediza 

Sina porque 

Destruiu-a você. 

Porque queria ser seu amigo 

Não assim o castigo 

De minhas defesas 

Do tempo perdido 

De seus ataques 

De seu mau humor 

Sem respostas 

Sem representação 



No caminho da vida 

Mas já olha para acima 

Terá companhia? 

Para o mundo invisível 

Dominado 

Encarcerado 

Não materialista 

E sem amor 

Cabera tanto 

Em tanto 

Do que somos 

E não pudemos ser. 

Deixo-lhes a escada movediza 

Essa que sangra 

Para que vejam no alto 



O que aqui abaixo há 

Se posso perdoarei você 

Quando deixe de pressionar 

Meus cienes 

Minha cabeça 

Meu corpo e tofo minha dor 

Quiçá em teu último dia 

Seja salvo. 

Ou você mugrienta 

Do lodo da guerra 

Questiona-me 

Bebe abandonado 

No ruído 

No tumulto 

Crendo inteligente o mau 



Terminado contos 

Com sonhos de tortura 

No mau de Alzheimer. 

Por isso é melhor que respeite 

E saiba onde está parado 

Que há almas que se crêem salvas 

Em um mundo dê equilibrado 

Tenha piedade de seus velhos 

Tenho tenta estar concentrado 

Em você distração 

De ver ao perdido 

De sua ambição 

De ver a todos doídos 

Sem mais resposta 

Que o ladrido 



De um cão pelas noites 

Sem poder acariciar 

Sem poder 

Sem nada 

Para dar você conta tem vindo 

Na escada 

Que a cada um toca 

Toquem sua própria sua movediza 

escada. 

E esquecerão você 

Como a todo sicario do mau. 

Porque a contra 

Não se deixa casar a cabeça 

Não é estúpida 

Não teme 

Não envergonha você 



Acaricia é subtil 

Mas a mais estranhar 

Seus beijos 

Estranho poder salvar você 

Com o brilho de meus olhos. 

Esses que golpeou 

Que não te importaste 

Abandoná-los na nada 

Rebite 

De sua gargalhada 

Doença que ofereceu 

À estúpida dominante. 

Coisas que comparou 

No imperdonable 

Nos ódios 



De toda mulher que ama 

E trai como arte 

Não como essas musas ingênuas 

Hoje dou um passo ao custado 

Para que alegre por um dia 

O que se amei 

Amanhã em outros braços 

Destroçarei seu coração 

E se quer-me mais covarde 

Seu coração 

Que valla 

Estúpido e sem razão 

Saberá que fazer o alfa 

Em seu gentiles esforços 

De amante 



Tanto como de ama 

Abandonado a um ser querido 

Não presumas 

Foi tão forte a dor 

Que nada 

Nem incada de joelhos 

Quero nada com você. 

Não sejam filhos rameras 

Que matam o prestígio 

De sua família 

Seus queridos 

Seus amigos. 

Dos perdedores das vegas 

Jogando com nosso coração 

Dos novatos 



Que não entendem 

Que atacam 

Que discriminam aos alvos 

Que fazem ruído 

Esses são 

Os que olham para acima 

Os que vêem desde acima 

Jamais serão seus amigos 

Olha para abaixo e será 

Uma pessoa que parece 

Olhar o horizonte. 

Desejaria 

Desejaria 

18/09/2017 

03:42 



Desejaria ter outros pais.... 

Desejaria ter nascido em outro mundo 

Desejaria entrar ao mar e não me 

afogar 

Desejaria poder voar 

Desejaria não ter sido ser humano 

Desejaria não sentir dor 

Desejaria que os animais sejam meus 

amigos 

Desejaria não sofrer por minhas 

utopias 

Desejaria que não me persigam por 

ideais 

Desejaria que a comida seja grátis 

Desejaria que não exista o engano 

Desejaria mais respostas 



Desejaria que a mulher ame mais ao 

homem 

Desejaria voltar anos atrás 

Desejaria não depender de nada 

Desejaria ser respeitado 

Desejaria não ter medo 

Desejaria um mundo em paz 

Desejaria à humanidade feliz 

Desejaria ter amigos 

Desejaria que Deus estivesse nos 

momentos difíceis 

Desejaria ser bem visto pela sociedade 

Desejaria cair-lhe bem a todo mundo 

Desejaria não fracassar 

Desejaria dominar o universo 

Desejaria distinções 



Desejaria ser um súper herói 

Desejaria ser o melhor homem 

Desejaria não ser sensível 

Desejaria não morrer 

Desejaria ter poderes mentais 

Desejaria ser mais que você 

Desejaria ganhar sempre 

Desejaria ter bons sonhos 

Desejaria que não me critiquem 

Desejaria que se cumpram as leis 

Desejaria que ninguém me moleste 

Desejaria todo o que deseja você 

Desejaria grandes coisas da vida 

Desejaria não ter que me esforcem 

Desejaria dominar com minha razão 



Desejaria ser invisível 

Desejaria não ter que trabalhar 

Desejaria não padecer loucuras 

Em fim desejaria tantas coisas 

impossíveis, 

Só por padecer a culpa que levamos 

todos, 

E desejo ainda para além de todos 

meus desejos privados... 

E são todos meus desejos pelo simples 

fato de deixar de ser, um mau filho. 

Se de mau filho! 

E você que é o que desejaria? 

Abram o Passo 

Abram o passo 

24/08/2017 

00:55 



O amor é algo útil entre todo o inútil 

O coração costuma procurar uma alma 

mais poderosa que a sua para se 

libertar de corações sem alma. 

Tenho rompido muitos corações e 

justamente dei-me conta quando me 

destroçaram o coração a mim. 

Somente a mim me compete ser quem 

sou. 

Todo mestre é graduado em 

curiosidades e a medicina é justamente 

tirar a curiosidade ao aluno. 

Os psiquíatras mandam a encerrar a 

todo mundo pára que lhes conte o que 

se sente ser uma velha. 

As diferenças esotéricas entre o 

homem e a mulher é a diferença que a 

filosofia deixou proposta por se aparte 

das diferenças genéticas e daí todos 

conhecemos tinha outra e chego à 



conclusão que existe uma diferença 

espiritual entre o homem e a mulher 

que o homem por nenhum médio pode 

obter e vice-versa. Ou seja o que lhe 

passa a um homem espiritualmente 

faça o que se faça lhe vai seguir 

passando e faça o que se faça uma 

mulher a diferença espiritual lhe vai 

seguir passando. Essa é a diferença. Há 

existem e existiram questões que só as 

mulheres podem saber e responder. E 

há questões que só os homens podem 

responder. Digamos então que a 

espiritualidad entre ambos é de 

diferente espécie. Por dizer de alguma 

maneira. 

O feminino e o masculino de qualquer 

ser vivo é o complemento de outra 

espécie parecida para sua reprodução. 

O ser humano está danificado porque 

não encontra a resposta à questão de 

se mesmos. 



Os mais afortunados são os que não 

têm questões que resolver 

A curiosidade custa acima o prazer 

custa abaixo. 

O homem que questiona a golpes a 

valentia de outro homem não sabe ser 

cornudo. 

Sento-me o homem perfeito não me 

afeta em absoluto ser cornudo 

consciente. Dá-me prazer. 

O filho deve de respeitar à mãe como 

um ramo respeita toda a árvore. 

Não sou tão estúpido como para gritar 

estupidezes. 

Perder ou ganhar não importa há que 

ser correto na disciplina com a verdade. 

Agora sou dos que parecem que não 

existem mas existem. 



O que prejuicias o vê passar pela 

vereda de sua casa. 

É mais sábio o instinto que a razão. 

As almas privilegiadas trabalham o 

tempo todo na superação. 

O que inventa os calendários séria 

digno para o povo que se esqueçam 

dos fins de mês. 

As promessas não cumpridas, não por 

mau, mas podem cair no vício de 

outorgar honras a pessoas 

inescrupulosas. 

A ansiedade é a culpa de não nos 

permitir nos equivocar. 

Se o outro põe você rabioso tem a 

culpa o outro. 

O que faça grátis jamais deverá ser 

preocupante 



Termino-lhes em nome de suas crenças 

minha caridade ao traidor. 

Quem pensam que é fácil me trair não 

têm lido a Biblia e não se 

arrependeram. 

Tenha cuidado a quem despreza pode 

que seja um bom maestro. 

Sexualmente ativos muitos com 

neurônios poucos. 

Perder-se porque nos dias que chove os 

que ganham têm auto. 

Os homens de honra são os que sabem 

distinguir entre o amor e as 

pretensões. 

Há hoje em dia tanto trânsito sobre 

rodas que um dia quererá chegar a 

mim caminhando e não poderá. 



Quem jamais viu ver pendurado um 

instrumento de um homem é pouco 

provável que possa o levar igual. 

Envolva-se em algo e será grandeza e 

se salgue poderá ver todo sem ser 

envolvido. 

Há quer descobrem américa e há quer 

descobrimos ao impostor. 

O alarme dos carros previne ao ladrão 

e bombardeia todos os dias ao vizinho 

inocente. 

Hoje o amor é prata e deve ser pago 

com 

prata. 

Mulher que se pensa giles os homens 

seu destino é ocupar das mulheres. 

Poderá fazer doer a meu coração mas 

jamais provasse as palavras de prazer a 

seus ouvidos 



A catequesis dos psicólogos é inculcar 

despacito o medo. Como todo ladrão. 

Antigamente chamavam-se aos 

psicólogos miseráveis. Tanto a quem 

escuta e procede mau como ao que se 

refere em falso sábio. 

Um falso sábio é mais perigoso que 

uma. gotera de água na. noite que um 

mau amante e que uma prostituta. Um 

falso sábio não te. rouba para comer, 

derrota você porque essa é seu 

fantasía. 

Um casal que joga com você não quer 

você, o amor é são tenho ingênuo. As 

paixões dão-se igual. 

Os dois obstáculos mais difíceis que 

tem o homem são a fome e o lixo. 

Quem te adula realça a virtude e fica a 

sua sombra. 



Quando dizem você que não podem 

que lhes molesta é atar você de pés e 

mãos. 

Uma mulher que causa ansiedade no 

amor não causa amor causa ansiedade. 

Um céu desocupado na cabeça não lhe 

teme à tormenta. 

Maestro que envergonha ao aluno não 

é um maestro é um sem vergonha. 

A mentira é o remédio das culturas 

covardes. 

Sabio que não deixa viver aos jovens 

não é sábio é imprudente. 

Murmurar a sozinhas é de verdadeiros 

guerreiros. 

Quando sente aprecio se nota porque 

sobe mais rápido as escadas. 

O motor que move ao mundo não teria 

que fazer tremer. 



A cada qual tem direito a viver segundo 

suas convicções. 

O ruído prove/provem da delincuencia. 

Não aceite vícios e ninguém 

manipulasse você. 

Para onde dirige seu bem é melhor não 

calcar terra prometida. 

Uma pessoa que grita você merece seu 

desprezo. 

Quando ajudas a alguém 

espiritualmente não espere nada 

porque se deveu ajudar ainda não o 

entende. 

As pessoas aprendem depois de que as 

coisas lhe passam em carne própria. 

Previno não por sábio não quisesse 

saber meus infortunitos experiências 

por procurar a felicidade. 



A dejadez não é tão má é mais convém 

porque sai toda a mentira de sua vida 

Que zonzo o músico que não escuta a 

música que o mesmo faz. 

A estupidez é ingênua ao lado do 

desespero. 

Um inimigo que faça você conhecer a 

seus amigos dá informação traidora. 

Os artistas que invejam a outros 

artistas terminam se dedicando a uma 

patronal. 

O estúpido pobre dá lástima mais ao 

idiota não lhe dirigir a palavra. 

Posso-me equivocar na guerra se erra 

mais do que se acerta. 

Seja a pessoa mais ignorante sobre a 

terra se entra a sua casa saberá como 

olham você os vizinhos. 



Um pescado boqueando fosse do água 

não acusa ao pescador, acusa ao peixe 

que sobreviveu graças a ele. 

Amigos do alheio na família dão 

gerações problemáticas. 

A sicológica inversa encontra a solução 

à terquedad. 

Aqueles amores que puderam ser não 

puderam ser para seus pais. E os que 

não podem ser para você têm sido para 

eles. 

O que se faz de coração o coração à 

vista deseja voltar. 

Frases Mágicas 

Se não muda o ordinário o põe à moda. 

A caridade fomenta suba-a dos preços. 

Neste mundo todo o que tem trasero 

faz pavadas 



Às vezes sua vida chama-se baixada. 

É mais inteligente o que não se 

entende. 

Homens, as mulheres são as 

inteligentes. Se 

Se põem-se paranoicos com você não 

siga seu neurosis. 

A sicológica pode ser aplicado ao revés. 

Evita conflitos, não tenha nada contra 

nada. 

Uns prosperam, outros ao prospecto. 

Não existe um sábio em frente a sua 

mãe. 

Não tem nada que ver a política com a 

música sina os políticos não falariam; 

tocariam. 

Os que reprimem teriam que ser todos 

escultores; pela rigidez que promovem. 



Se seus pais seguem pensando em 

atingir a fama; fracassará nas artes 

Inexplicable é que me causem dor e 

pense em aliviar; por isso sou 

dependente. 

Dá-se conta que uma pessoa é 

indecorosa porque é explosiva 

Reconhece a um néscio quando lhe diz 

idiota e não duvida em se comportar 

como tal. 

É o que fará com o que é 

Deixa de temer à morte quando pensa 

que não deveria ter nascido 

Não desespere em chamar a atenção já 

lhe chegará o momento de se fazer pis 

em cima. 

Jamais ame a uma cadela enojada; 

acha-se que tem razão. 



E se sacam você a teta já não têm 

direito a dar você ordens. 

Um militar é mais amoroso que 

qualquer louca solta. 

Quando uma víbora ataca você a mão é 

para que lhe aperte a boca e lhe saque 

o veneno. 

A pólvora inventou-se para jogar e usa-

se para a guerra. Cuidado com o 

entretenimento 

Não pode ser calado e pregar ao 

mesmo tempo. 

Poupam a cada vez mais comigo me 

estou voltando uma alcancía; tenho 

aqui a sabedoria. 

As bromas são uma deshonestidad e 

um abuso de poder ante o inocente 

Um escravo sem vinho é um cristo na 

cruz. 



A palavra obrigado é um insulto para o 

provocado a dizê-la. 

No pior dos casos a gente procura o 

prestígio na violência. 

Se quem te crían dão você o exemplo 

são tercos seus enojos 

O pior dos castigos é que o pan 

despreze você a você. 

Se maltrata ao instrutor terminam-se 

as classes de manejo. 

A sabedoria serve-nos de apoio para 

levar-nos bem com nossas zonas 

mágicas. 

A paz é a aceitação de todas as zonas 

mágicas. 

Quem ataca a zona mágica faz a 

escuridão para fazer luz. 



Às pessoas não as faz responsáveis por 

seus erros humanos, lhes brinda 

consolo. 

Minha maior ignorância arraiga em 

todo o que não me permito me rir de 

mim 

A gente que me serve não me lastima 

eles sabem que minha alma ajuda. 

Roubaram-me as ferramentas para 

fazer o bem mas o bem não o puderam 

deter. 

Hipocrisia 

Medo 

25/06/2017 

09:36 

Será casualidade, ou talvez me teme, 

Não existe um fundamento lógico. 

Mas talvez me compara com algo? 



Sei que quiçá não agrade você. 

Mas confunde-o em seu hino? 

Tiranos tremam? 

Ou quiçá esteja mau informado. 

Digo, sobre o dito de minha pessoa. 

Deu-se conta do alto preço? 

É, que se quer sentir medo de mim. 

Sente-o, até que seja presa de.... 

O infundado. 

Quer à vida? 

Ama a sua Deus. 

Ama a seu líder. 

Ama a sua família. 

Ama ao fim o que queira amar. 

Talvez se tirei a liberdade? 



Ou sou a candela do reflexo. 

De uma sociedade submetida ao 

medo? 

Quiçá seja você pouco amigable. 

Não o tem questionado? 

Em que livro se escreveu? 

Que os tipos como eu são maus? 

Talvez tem uma maestría na vida? 

Ou julga por instinto, 

Esse do animal furtivo, 

Que perde a presa. 

A vida não será curta? 

Pretende que a passe explicando? 

Porquê não a questionem você? 

Segue-me confundindo, 

Com que? Com quem? 



Sente o perigo da verdade, 

Assegura você que não passaria por 

meu lugar, 

O rápido esquecimento, 

O cu do mundo que treme, 

Palhaçadas que fazem você feliz. 

Exclui-me, exclui o prazer. 

E que sabe você de meus desejos. 

Têm-se apoderado as fitas-cola? 

Esses que sacode e os que estão, 

Baixo os pés fitas-cola? 

Enquanto sua lembrança intrometida, 

Vá-se já com os sobresalientes. 

Não me veja. 

Não me toque. 

Não me ame, 



Que dano se fiz? 

Que não se fez você mesmo? 

E esfuérzate por ser melhor pessoa. 

Porque a mim, 

Conhece-me? 

Daniel Triunfo 

Ruído 
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Quando o ruído nos apodera, 

Levando-se a paz do meio 

Como resmungão intrometido 

Desde afora entra, 

Sem compaixão 

Todos calam e esperam, 



Que passe o tremor na cabeça. 

E você faz ruído? 

Molestem? 

Deixa descansar? 

Ou só olha por sua conveniência? 

Não se suportam mais seus gritos. 

Seu pranto de menino tonto. 

Até quando? 

Talvez é surda sociedade? 

Ou é muda? 

Mas o ruído do murmullo, 

Depois faz você estragos, 

Deixa você imóvel, 

Assustado? 

Ninguém pode remediarlo? 



Ou será que não se queira... 

Remediar o mau, 

Terminar com esta loucura, 

De alto decibel, 

Da bajeza? 

Da pobreza 

Atacada pela promoção, 

Um médio que explode, 

As ânsias que ardem... 

E ao final termina heroico, 

As contas que paga. 

No salário dos ricos. 

E os bons ricos detestam-no, 

Sofrem-no, padecem-no, 

Insultos, bocas sujas? 



Ignorância? 

Pouco sentido comum quiçá? 

Vinganças do passado, 

Feridas do passado? 

Gustos? 

Quando começa o pranto dos pobres 

Combate social? 

Um médio inapelable? 

Anárquico? 

Daniel Triunfo 

Águas 

24/06/2017 
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Todos vão onde o água se começa a 

ensuciar, 

Tu, de que água é? 



Mais cristalino não consigo, 

Estabelecer suas intenções 

Será a experiência do peixe.... 

Em águas profundas? 

Onde encontra comida, 

Ou a salvação dos pescadores, 

Que sabem que estou na mar. 

Mas outras experiências maravillan, 

Com a luz de um farol... 

A necessidade, será quiçá, 

Sua próxima mensagem? 

E voam os pássaros enceguecidos. 

Pela tormenta... 

Água clara? 

Ou como se mente, 



Nas reuniões da morte? 

Será que não impedimos, 

A amargura de certos acontecimentos? 

E quiçá seja isso o que me faz, 

Ser raiz, 

Tomando do manancial, 

Então você se embeleza 

Lá no alto 

Onde não se protesta, 

Sem o trinar dos pássaros, 

Pelas manhãs não poderia viver. 

É esta uma forma de viver? 

Ou a subtil melancolia do calor? 

Simpleza do sol, heroica a lua. 

Ou é o subtil preço do cobre? 



Impulso da aridez da fome. 

E se consigo curar minhas moléstias, 

Já não poderei sanar minhas feridas, 

E então quando ao fim, 

Chegue a minhas orlas, 

Lamentável para você será, 

Encontrar-me em águas turbias, 

Porque se ao fim consegue, 

Encontrar-me em águas claras, 

Estou seguro que, 

Já não terá tempo. 

Daniel Triunfo 

Callejón 
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Aprender a fazê-lo com um mesmo, 

Dantes de procurar respostas, 

No oposto está a questão 

Em você mesmo está a resposta. 

Acha que é menos por ter menos? 

Tem-se a você mesmo para tudo. 

Agradar você a você mesmo, 

Não há sabedoria externa, 

Medite-se, não creia no convencional, 

Sabe que às vezes as coisas estão ao 

revés? 

Nutre sua profissão, 

Aprende a atingir. Tu é a estrela. 

Há muitas coisas bonitas nas vidrieras. 

Amalas se deseja. 

Ponha seu ombro em mim se deseja. 



Crer em falsos depoimentos? 

Fazer falsos depoimentos? 

Disfarçar você e não dar? 

Callejón querido por todos, 

Onde todos jogam a ser. 

À hora da verdade. 

Todo para a nada. 

Callejón. 

Deu-se conta dos inventos? 

Nutre seu coração com a verdade? 

Ou precisa de algo que complete você. 

Para ser completo. Como mandam. 

O número dos reprimidos. 

Os que difaman. 

Os que cuidam você. 



Callejón. 

Tenho saído a ver você imaginada 

Acho que pensa em mim. 

Será a natureza o suficientemente 

forte? 

Chegasse tarde porque já tem chegado. 

Sairá? 

Aproxime a seu coração. 

O mais perto que tem, 

Para integrar você, 

A minha desesperada? 

Será em vão confiar, 

Se neste callejón 

Encerrada? 

Uma santa em um altar? 

Ou neste callejón, 



Deixando-lhe em liberdade. 

O poder da imaginación 

Faz um tempo quero escrever deste 

apasionante tema que é o poder de 

nossa imaginación. Quando componho 

inconscientemente longo coisas, 

pensamentos, vivências ao espaço, 

depois lhe dou forma e melodia e o 

transmito em uma obra musical. Mas o 

poder da 

imaginación é tão forte que a cada 

pessoa lhe dê o caráter, a importância, 

a relevância e a verdade que isto leva. 

Se é então possível compor na 

imaginación onde encontra para onde 

quer ir, o amor e a conveniência. Não 

precisa mentir porque na imaginación 

as mentiras não existem. Só para um 

mesmo e é são. Menudo descoberta o 

meu. Quando lhe diz algo a alguém o 

sucesso está assegurado de algo mau. 



Dei-me conta que tenho acumulado em 

minha vida um sem fim de vivências, de 

emoções, inclusive negativas que 

quando as ponho a funcionar em minha 

imaginación projetando para uma 

pessoa ou um lugar é realmente uma 

composição de vida. O que conseguia 

fazendo uma canção hoje o consigo 

somente com minha livre associação de 

ideias. A pessoa que temos em frente 

não se dá conta de que o que lhe 

dizemos é produto de nossa 

imaginación e o toma como verdadeiro 

e é aí onde passamos a um nível mental 

mais alto. Isto é em vez de tomar 

vingança por coisas passadas tomamos 

a imaginación damos-lhe um sentido 

positivo e mudamos o mundo, nosso 

mundo. Inclusive serve para explicar 

sem sarcasmo a pessoas que não nos 

entendem. Se pomos-nos a pensar 

vivemos em um mundo onde tudo é 

imagem, todo e imaginación e que 



grandioso que temos a palavra para ser 

escutados, ser livres de nos expressar, 

de transitar o mundo somente na 

nomenclatura do que está mau em 

nosso interior o alterar para benefício 

nosso. Não se trata de sexo, nem de 

mentir, essas são coisas razoáveis. 

Trata-se do mundo da imaginación. 

Atreva-se a ser feliz. Muda o pesimismo 

pelo otimismo e encontra o que 

procura sem instrumentos nem 

medicinas. Só se você mesmo. Isto 

implica aceitar o que digam você 

os demais, mas também se lhe dá a 

forma artística se vai ficar melhor 

arraigados os pensamentos que lhe dão 

forma a seu meio e a você também. A 

imaginación de um mundo possível 

começa por imaginar seu mundo. 

Reitero não imaginación de sexo. Se do 

que deseja ter. E saque da mente que 

vai fazer mau a alguém com o que diz. 



O mantra é libertar o espaço para 

enchê-lo são coisas novas. Há 

demasiado para todos neste mundo. 

Fixe-se as metas e caminha com sua 

conselheira. A imaginación. 

O edifício da música hoje 

O edifício consta de quatro andares. 

O sub solo é a sala de ensaio. De onde 

tem que sair a matéria prima. 

Logo o primeiro andar que é o estudo 

de gravação. Aqui fazem-se as 

gravações que se ensayaron com bom 

nível de som. 

Depois está o terceiro andar que é a 

rádio. Aqui passa o material para que a 

gente o escute. 

Depois está o quarto andar que é o 

audiovisual, ou seja o clip do video 

produzido. 



Depois toca-se ao vivo e faz-se 

marketing nas redes sociais. 

O que invista em música já sabe como 

chegar ao verdadeiro sucesso. 

Ser amigable 

Jamais se aparte de quem quer você, 

procura sempre quem quer você, 

Não ignore a seus pares, 

Permita-se ser amigable, 

Como primeiro direito 

Quem aprecia você, 

Não será culpado, 

Permite ser amigable, 

Com seus parentes com seus vizinhos, 

Eles querem ser amigables com você, 

Não renegue da verdade, 



Mais segue o curso da vida, 

Mais tenha em conta que o amigable, 

Não implica sexo em absoluto, 

\amigable. Porque quem não é 

amigable, 

Começa sozinho e termina só, 

Todos riem dele. 

Jamais poderá ser quem queira 

Mais lembre do amor, 

Não insulte, 

Não se apresse 

Não pense mau se pode pensar bem. 

E jamais renuncie a quem demonstrou, 

Querer você para valer. 

Vale a pena essa pessoa, 

E se vale a pena uma pessoa, 



Vale a pena sua vida... 

A integração 

O tema da integração é um tema um 

tanto difícil. Penso que os que têm sido 

de alguma maneira dê integrados 

conhecem muito bem e sabem quem 

está integrado ou no.creo que é um 

tema de liberdades, me integro com tal 

pessoa com tal e qual coisa e só me 

incumbe a mim e não a suas fitas-cola. 

Conquanto também a dê integração é 

um negócio. Para compor 

por exemplo há que dê se integrar. 

Agora estou dê integrado. 

Paradoxalmente procurando em um 

sentido que se entenda que procuro a 

integração. É um negócio porque há 

que se apartar para armar um esquema 

de trabalho. Por isso por mais sozinho 

que estejamos nos podemos integrar 

com alguém ou com algo e a partir daí 



abrir as vias reais de comunicação com 

o resto. Dê-a integração para alguns 

pode ser a integração para outros. Só 

para o entender basta com olhar para 

nosso arredor e ver que estamos dê 

integrados com o todo e que nos 

integramos segundo nossas vontades, 

esperanças e utopias. E está bem 

somos livres. Acho que o problema 

arraiga quando somos reprimidos de 

nos integrar a tal grupo ou tal pessoa 

ou tal coisa pelo mero fato das 

contrariedades e as fitas-cola que se 

encontram em o 

leque desse todo que nos rodeia. E as 

eleições que façamos não sempre são 

vistas em sua totalidade. Acho que 

nestes casos que não nos deixam tomar 

nossas propriedades deve ser explicado 

desde um ponto de vista repetitivo até 

que se entenda. Quiçá o livrar-nos de 

procurar freneticamente esse algo nos 



faça deixar abrir espaços para que nos 

integrem. Nenhum tratamento que dê 

integre consegue novamente integrar. 

Às pessoas há que as cuidar são mais 

frágeis do que aparentan. Até o mais 

rudo e forte quer paz, harmonia e 

amor. Por isso é que a música encanta, 

cure, e diverte. Também nos integra. 

Mas sobretudo se neste momento está 

dê integrado, há um montão de coisas 

às que pode aceder se decide baixar 

essas barreiras absurdas que às vezes 

temos todos. Integrar-se para ser feliz, 

integrar para a liberdade. Passo a 

passo. . , que quando nos queremos 

integrar não molestamos em absoluto. 

A outra pessoa está esperando por 

você. E se dê-se integram procura 

outro grupo de amigos. Aprendi que há 

que estar sempre atentos ao tema da 

integração, sobretudo porque é onde 

se apresentam as oportunidades. Seja 

qual seja a instituição que o permita. 



Neste momento presente pode-se dê 

integrar também porque é sua eleição. 

Dormir por exemplo dê integra mas 

não nos podemos apartar da 

integração com nossos sonhos. 

Tomadas um descanso integrar você 

com tigo mesmo. Pode levar ânus. É 

melhor ser sociables e 

viver a vida de forma não tão analítica, 

mais com o coração, integrando você o 

tempo todo com o máximo que possa, 

com o que rodeia você e faça você 

bem, sem medos e com esperanças de 

um melhor futuro para você mesmo e 

para a sociedade. Integre-se apesar da 

memória roída e dos que puseram você 

a dê integração, já ninguém dirá você 

mais nada. Integre-se ao que queira 

com liberdade. Com a mente limpa e 

para adiante apesar do que você crie 

suas dificuldades se as assume 

ajudarão você, se ria de você mesmo, 



faça coisas sem sentido, se divirta mais. 

Resulta sempre bom nos filmes o que 

integra melhor. Por algo será que 

triunfa sempre o que está mais em 

ação. O que faz e não se queixa, o que 

diz a verdade, o que se brinda. 

Somente pensa que é um ser do 

universo com direito e liberdade a 

integrar você em liberdade. Ninguém 

tem você que pôr por diante um cartaz 

de Stop. Mas se gosta integra o 

cartelito. 

Tranquilidade 

Tranquilidade 

Há que o tomar tudo com 

tranquilidade. Muitas vezes os 

fenômenos externos fazem-nos perder 

a paciência, os comentários, a mentira. 

Todo isso nos incomoda o não estar 

informados e desta forma nasce o pior 

o 



preconceito. Há que então a parte de 

realizar o tomar os fenômenos 

externos como o que são fenômenos 

externos. Fazer um canal entre o 

preconceito e a tranquilidade. Não 

fazer caso muito à informação que nos 

chega equivocada ou em vozes 

longínquas que nos prejudicam. Isto é 

fazer reações de tranquilidade. Se pode 

fazer reações de ira pode fazer reações 

de tranquilidade. O tema é que às 

vezes a educação que levamos não é a 

correta e isto nos põe em ira. Mas se 

reconhecemos que nos podemos 

equivocar com as demais pessoas há 

que fazer reações de tranquilidade. Às 

vezes pode passar que pensamos 

erroneamente que o outro nos vai 

atacar e não é assim, quiçá em nós 

esteja o capricho e as demais pessoas 

se é que nos sentimos apartados é por 

um problema de que quando temos 

familiares ou amigos eles ao igual que 



nós desejam que estejamos bem para 

nos levar melhor no alma. De modo 

que não é tão complicado nos pôr em 

graça e nos permitir ser felizes. Quando 

aparece uma dor corporal somatizado 

sobretudo na mente há que fazer 

um canal rapidamente entre o 

preconceito e a tranquilidade, é aí onde 

se perdoa e se alivianan todas as 

tenciones próprias e do ambiente em 

que vivemos. Isto não é uma receita de 

felicidade a mim me trouxe muita 

saúde o assumir que a gente reage em 

noventa por cento dos casos enlaçando 

o preconceito com a tranquilidade. Dei-

me conta que o que andava mau era eu 

nesse sentido. Assim 

que lhe dei a volta para pensar de uma 

forma mais coerente. Às vezes é-nos 

muito difícil sair de estéreo tipos de ira, 

de traição. O rio vai para o mar. O rio é 

o preconceito e o mar é a 



tranquilidade. De modo que ajudemos 

a que quando somatizamos o façamos 

bem, não pode ser pedido e pedir ao 

mundo sem que o mundo reaja. Por 

exemplo aos ricos passa-lhes que lhes 

falta tempo e aos pobres lhe sobra. Há 

coisas também que nos fazem tremer, 

o oculto, a mentira. Mas não temos 

súper poderes como para arranjar o 

mundo só podemos contribuir com 

nosso granito de areia para que a 

humanidade evolua. Para poder seguir 

vivendo neste maravilhoso mundo. Os 

fenômenos externos a lembrasse de 

reagí-los em tranquilidade. Com paz em 

nossa mente. Se está ferido não se 

toque a ferida para que cure. E é mais o 

caminho que transita é o correto. 

Chegará no dia que se termine a 

ansiedade de sobre sair e aí se dará 

conta que esse preconceito há que 

levar para a tranquilidade que há 

espaço de sobre para guardar o que 



deseje. Assim esteja tratado de 

qualquer coisa, tem que estar sempre 

tranquilo. Desejo você águas bem 

claras. 

A destruição espiritual 

Faz tempo que quero abordar este 

tema e o faço hoje já que cheguei a 

minhas conclusões em frente ao tema. 

A destruição espiritual na rede passa 

pela transferência incorreta entre 

redes. Isto é em uma casa um está em 

Facebook e outro em google mais e isto 

colapsa. Por dizer de alguma maneira o 

fenômeno de transferência cria 

neurosis. Isto é em psicologia quando o 

paciente e o terapeuta estão 

conectados se chama transferência. 

Mas nestes tempos que correm a 

transferência e a imaginación vão para 

além às vezes do que um possa 

suportar. Então rompe o espírito e 

quando isto sucede passa à ansiedade 



de fazer novas coisas. Coisas que não 

ficam na nada ninguém se inteira. Só 

essa neurosis como se estivéssemos 

parados em frente a cabeças que 

transmitem e nós 

também transmitimos. O tema 

soluciona-se usando menos redes 

sociais. Não podemos pôr o material 

com um obsesivo ego de espiritualidad. 

A transferência em terapia quando se 

dá é quando o paciente está doente e 

já nada há que fazer e se corta a 

terapia. Insisto que há que voltar aos 

valores de faz uns anos e converter de 

tudo isto uma diversión, uma pelotudez 

mas não disto fazer nossa vida. O 

mundo é muito grande convido você a 

que veja fotos de ponta cana. É to não 

é para se pôr nervosos nem nada já 

estamos acostumados à radiação que 

tem seu lado positivo em poder nos 

ligar com quem queremos. O lado 



negativo é encerrar-se em qualquer 

bolazo que largan e 

assim tiram você seu tempo e seu 

dinheiro. Os que recém nascem neste 

mundo têm incorporado este espírito 

destructivo o qual poderia ser muito 

perjudicial se é que têm uma crise. 

Reflexionemos, se destrói-se o espírito 

começa o mau as discussões a 

intolerância e a delincuencia. De nós 

vai ser a responsabilidade de que os 

que vêm possam entender o mundo 

em que vivemos. Há muita coisa e há 

gente que se beneficia e há gente que 

sofre. E as vidas correm o perigo de ser 

presos de um sistema que por um lado 

enche você de liberdade contra outro 

que enche você de fome. E em se todos 

convivendo. Volto a insistir há três 

etapas na criação. Esta o esquema que 

é o que pensamos mau primeiro. 

Depois está a forma que é quando 



duvidamos do expressar de tal maneira 

e depois está o sucesso por ter 

ensayado com algo produtivo entre 

mãos. 

Sina lamentavelmente vamos sofrer 

uma onda de destruição espiritual. 

A reforma educativa que faria é que 

quando se fala com uma pessoa se 

deve de deixar toda máquina 

mediante. Por lei. 

Os desejos do alma 

Os desejos de alma são sem pensar 

são todas essas coisas que entram a 

nossa vida 

ligados entre sim o desejo chegará. 

Ninguém pode ser o anunciante 

Há que realizar outros sonhos para 

deixar espaços 



Os desejos do alma são tesouros 

constantes 

É onde o escritor e o inventor vivem 

Hoje é o dia para abrir as portas 

Às vezes os desejos dos demais são 

mais divertidos 

Mas são os desejos do alma 

não de pensamento. 

A vontade do todo fará o destino, 

depende de você o tomar ou o deixar 

Tem feito muito mas outros também, 

E neste mundo onde tudo pede mais 

Há que deixar entrar o que pertence 

ou quer pertencer a nossas vidas 

Reitero são os desejos do alma, 

não assim dos pensamentos. 



São os que envolvem a natureza, 

os que nos dão surpresas constantes, 

Os desejos do alma não falham, 

o pensamento deseja, pois que deseje 

bem 

Vá saber a quem lhe vai tocar a sorte, 

é por isso que há que fazer com o bem. 

Encontrará muitos obstáculos dantes 

do objetivo, 

mas o que vale é a vontade, 

E nessa força há que saber 

que em todo lugar viverá 

enquanto esteja vivo há que aceitar, 

o mau às vezes é bom, sem 

preconceitos, 

Talvez acha que me tomo a moléstia... 



só por mim,... 

Os desejos de minha alma. 

Aparte-se 

Aparte-se de tudo 

o que não contribua você nada 

Esfuérzate por viver sua realidade 

não creia em promessas 

enfrenta seus desiciónes 

deixa atrás todo tempo vivido 

conta contos de riqueza 

prova até asegurate 

enfrenta à morte 

como as traições 

seus piores inimigos. 

trata de aprender não esperando 



se generoso e bom 

mas ponha condições 

no caminho do amor 

pode estar a pobreza 

faça o que goste 

e vive disso 

Jamais compre aprecio 

um mundo formoso espera você 

desejo você a verdade 

confia em você mesmo 

apesar dos que mandam 

não sacrifique nada 

que não valha a pena 

Conduza-se ao material 

sem dependências 



e aparte-se do que não 

contribua você nada. 

Recorda. 

Os grandes magos fazem que o truque 

é fazer que se dê conta de seus 

truques. Que inocentes parecem. 

Quanto mais alto o volume, mais alta a 

injustiça, mas alto o decibel da 

pobreza. 

É difícil de entender mas há 

ganhadores que sempre perdem. 

Encho você de pena e eu me encho de 

dinheiro. 

Não todos correm com a sorte outros 

correm com álcool. 

Por sorte, todo o que não se entende é 

bom. 

Porque negar à infelicidade 



Se a infelicidade é o mais seguro que 

temos na vida. 

Em algum momento de alegria sempre 

algo nos recorda 

que somos infelices, 

Sempre anda alguém molestando pára 

que sejamos ainda mais infelices. 

A infelicidade por outra parte não custa 

trabalho. Vem sozinha. 

É o mais normal que não tenha, o peso 

adequado, o bilhete adequado, 

a família adequada. Singelo porque 

está fato para ser infeliz. 

E pomos todo o otimismo quando nos 

vamos dormir que a o, 

outro dia será melhor, 

em vão vão passar-nos as mesmas 

coisas, sempre o coração doendo, 



algum mal-estar. Muito dificilmente 

chegaremos a ser felizes um dia inteiro. 

A infelicidade é uma ciência exata que 

nos diz jamais vai ter ou encontrar o 

que procura. 

Se sente-se muito bem um tempo com 

a vida, esta mesma se encarrega que a 

estranhe, 

todos os dias do que fica você o resto 

da vida. 

A infelicidade encontra-a em qualquer 

estado emocional e em qualquer época 

do ano. 

A infelicidade até faz-nos achar que 

somos felizes e pior ainda que são 

felizes as demais pessoas. Erro somos 

todos fatos do mesmo pó da 

infelicidade. 

Acordamos-nos com todo o otimismo 

da cama e aos poucos minutos já algo 



se manifesta para nos fazer o dia 

completamente insuportável. Ou 

infelizmente produtivo. 

A infelicidade pode chegar a produzir 

coisas tão difíceis de explicar que faz 

até evoluir ao ser humano. 

A infelicidade faz-nos rir. 

Juntamos-nos achando que vamos ser 

felizes e à manhã seguinte algo falha. 

Prendemos a rádio e não gostamos do 

programa e seguramente no dial da o 

lado há algo melhor mas há que manter 

o lume vivo da infelicidade e não nos 

negar a tal comodidade. 

Encanta-me ver espetáculos de gente 

linda e feliz, mas ao tempo denoto 

certa deficiência em minha forma de 

pensar. Começo-me a sentir 

completamente infeliz. 



A gente que joga sabe que vai perder e 

joga para ser infeliz. 

Assim mesmo a gente que toma jajá eu 

sou um santo eixo. 

O pior de todo que um nunca acha que 

vai ser infeliz, mas o é por sua longa 

vida. 

E se não o é o recordam, para que saiba 

as regras do jogo da vida. 

Depredamos a natureza, jodemos o 

ozônio porque somos infelices. 

A infelicidade teria que ser um direito 

humano, algo que levamos em genes 

que nos impulsiona a fazer dano a todo 

para ser felizes. 

O homem das cavernas ontem propô-lo 

em um blecaute noturno. 

A energia é o que domina ao homem. 

Sem energia não sabemos viver. Sinta-



se infeliz de não poder o solucionar. 

Faça caso omiso ao que lê. Deixemos-

nos arrastar por esta gratuita onda da 

infelicidade 

Tem se estava feliz, seu saberá 

A Morte 

Não se preocupe muito pelas coisas da 

vida 

Das etapas não culminadas, 

A natureza se encarará que as cumpra, 

e daqui a pouco todos, sem que 

ninguém escape, 

plantaremos o carozo por dizer de 

alguma maneira 

na pacha mama, isto é nosso corpo. 

Quando morremos nosso cérebro 

segrega drogas contra a dor. 



Bem como incha-se o pé para cuidar o 

osso, 

E nesse momento de comunión com a 

pacha mama, 

sentirá o verdadeiro amor, 

esse mesmo que andou praticando 

nesta vida, 

A natureza faz que sempre se junte a 

vitalidad. 

quiçá a resposta seja prazer. 

Mas ninguém quer perder seu 

sexualidad, 

é por isso que são abençoados os que 

morrem fazendo, 

o amor. 

Quando morra o sol não vai seguir 

alumbrando.entendem? 

A tolerância do Sabio 



Um sábio convoca no povo, 

aos que se sentem excluídos, mau 

tratados, marginados 

Este grupo em particular confessam ao 

sábio ser muito inteligentes, 

mas ao querer fazer o bem as coisas lhe 

saem mau. 

Isso tem solução disse o sábio. 

Vocês crêem em todo o que lhes dizem 

e se outorgam sabedoria. 

Claro dizem todos por algo o dizem ou 

o fazem. Está ben disse em sábio. 

Lhes porei uma prova. 

A cada um se levará uma barata em um 

frasco a sua casa e terá que conviver. 

Uma barata o ser mais repugnante 

disseram todos. 



Se disse o sábio. Em uma semana 

contestam-me. 

Uns diretamente se foram sem fazer 

caso a suas palavras. 

Outros tomaram o frasco e se foram a 

sua casa. 

À semana de trascurrida a prova 

pergunta-lhes o sábio que é o que 

tinham feito. 

Alguns disseram que a tinham dado de 

comer às aranhas, 

outros disseram que ao sair do frasco 

rapidamente a calcaram por medo. 

Outros disseram que não tinha nenhum 

sentido a prova. 

Mas chega o mais humilde com um 

frasco com a barata. 

O sábio pergunta-lhe, tem aprendido 

algo. 



Se li muito sobre baratas tenho 

aprendido muito, 

em se deixei-a solta na casa toda a 

semana, 

Achava que podia-me comunicar com 

ela, mas um dia tentei a matar e não o 

consegui. 

Não pude. Não me questionei que 

estava só e marginado e mau tratado e 

excluído. 

que a deixei viver já que tinha para 

comer e aparte estava só. 

Igual assustava-me muito. 

Até que um dia compreendi que esse 

animal tinha vida ao igual que eu. 

Sentimentos. E não se se ela mas me fiz 

amigo. 



A qualquer hora via-a e passava pela o 

lado meu e foi minha companhia na 

solidão. 

Aprendi que as coisas estão e que só se 

mata para comer. 

O sábio disse, isso é a tolerância. 

É por isso que os demais não têm 

sabido passar a prova. 

Por suas próprias torpezas. 

Porque crêem-se tão inteligentes que 

acham que a gente os exclui por essa 

causa. 

E a verdadeira simpleza e o ser 

inteligente está. 

Em escutar aos demais assim nos 

molestem. 

Passar pelo medo da vida. 



Procurar companhia quando estamos 

sozinhos. 

Não afastar a quem nos querem. 

Não tomar as palavras dos demais 

como se fossem para nós. 

Agora vêem que uma sozinha barata 

pode ser mais inteligente, audaz e 

parceira. 

Que todos vocês juntos. 

Pensem quiçá por isso estão apartados. 

Quiçá seja a falta de tolerância porque 

o que lhes dizem ou fazem não é 

diretamente para vocês. O sábio sorriu. 

e disse-lhes. 

Obrigado 

Porquê contestaram todos 

soberbamente. 

pelo presente... 



Disse o sábio. Porque deu-me as 

esperanças o ser humano ainda pode 

mudar. 

As montanhas do sábio 

Um grupo de pessoas que não lhe 

encontravam sentido à vida, 

Vão a um sábio. 

Perguntam-lhe entoe ao sábio qual era 

o sentido da vida. 

Ao que respondeu, isso está na cada 

um. 

Por isso lhes atribuirei uma prova que 

deverão realizar individualmente. 

À cada um lhe atribuiu uma montanha 

para escalar. 

Alguns deixaram a conversa e 

diretamente se voltaram a seu povo. 



Outros permaneceram e aceitaram o 

desafio. 

Primeiro chegou o mais forte da 

expedição e comentou-lhe que isso não 

era para ele a montanha alocada que 

tinha que ver outros assuntos e se 

marchou. 

Depois começaram a vir os audazes 

dizendo assim que tempo tinham 

escalado a montanha, a todo o que se 

enfrentaram mas era toda pura 

mentira. 

Depois chegaram os cansinos, os mais 

débis que com muito esforço subiram a 

montanha alocada pelo sábio e o 

insultaram por lhe pôr semelhante 

prova. 

Aos dias chega um homem à casa do 

sábio, dos que pensavam que a vida 

não fazia sentido. 



O sábio pergunto-lhe. Tem subido a 

montanha. 

Se estou muito cansado contestou. 

Bebi o água dos mananciais e tive que 

caçar para comer, me tive que refugiar 

das feras e pelas noites das serpentes. 

O sábio tinha-lhe atribuído a montanha 

mais perigosa. 

Então o homem diz-lhe ao sábio mas 

passou-me algo estranho quando 

cheguei à cume. 

Que sucedeu disse o sábio. 

O homem contesto ao chegar gritei 

bem forte aos quatro ventos que 

vontades de viver que tenho, que 

vontades de viver. 

O sábio contesta-lhe, disso se tratava, 

se tratava disso. 



Moraleja. Não há verdade nem glória 

sem trabalho e esforço para ter 

vontade de viver e assim lhe encontrar 

um sentido à vida. 

Pensar que está tudo bem 

Apesar que não saiam as coisas como 

têm sido planejadas, 

Está tudo bem, 

Apesar de ter um mau dia, 

Apesar de um mau sonho, 

Uma má circunstância, 

apesar de todos os pesar pensa que 

está tudo bem. 

É bem como diz-lhe se à vida, 

recorda que sempre há que ter 

coragem para criar, 

coragem para viver, 



coragem para enfrentar. 

Há vezes que nos dói a cabeça de tanto 

resistir, 

pensa então vai estar todo bem. 

Se sentimos medo outros sentirão 

medo de nós. 

Mas sempre há que pensar que está 

tudo bem, 

apesar de que pareça todo mau, 

faça sua realidade e faça saber o que 

pensa. 

Pensa que sempre está tudo bem 

apesar do falhanço, 

dos imprevistos na contramão da vida, 

pois ensinam. 

enfrenta seu coração doído com 

trabalho, 

enfrenta as noites sem dormir, 



Trata sempre bem aos demais, 

aos que rodeiam você, 

pensa que se merecem o melhor. 

perdoa para ser perdoado, 

Ama para ser amado, 

apesar de ser denigrados, de perder-

nos, estamos vivos, 

ao sol, às tormentas, há que resistir, 

todos tratamos de resistir, 

os ruídos maus, a família que não nos 

entende, 

o médio em que vivemos, 

pensa que está tudo bem, 

ao que nos afasta, ao opresor, pensa 

está tudo bem e não passará, 

das torturas do passado que tem a 

vida, 



sempre as lembranças a nosso desejo, 

mas se consegue suprearar o mau que 

te aqueja 

se consegue entender você para além 

do que se diga, 

se pode desculpar você a você mesmo, 

se pensa que a vida vale a pena, 

para além de nossos equívocos, 

para além das críticas, 

para além do caminho que devemos 

tomar, 

apresse-se a viver sem olhar ao 

passado, 

deixe-o em tudo bem, apesar de 

qualquer golpe que escute, 

apesar de qualquer prejuízo ou 

preconceito perdoa, 



para que perdoe você a vida mesma, 

que acalma a dor do coração 

e fá-lo todo alegria para festejar juntos 

que não se apagou a vela da 

felicidade... 

e se não me acerquei a você, me 

desculpe, tenho recebido muitos 

golpes na vida, 

Mas sempre pensa que está tudo bem. 

Supere-se a você mesmo 

Supere-se a você mesmo 

Pensa que tudo a seu ao redor quer 

você, 

pensa em todos os atributos que tem, 

se tem feito o bem, bem verão você, 

deixa já seus infortúnios ao custado. 

Pois estou pensando em você. 



Supere-se a você mesmo 

Aceita a tempestade como alívio, 

apesar de pesá-los pode endereçar, 

escuta as palavras derramadas por tí, 

emerge criando um novo mundo, 

Supere-se a você mesmo 

Da irresponsabilidad de uns poucos, 

de doer como é a humillación se não 

aceita, 

Supere-se a você mesmo, 

Não tenho receitas nem remédios, 

mas posso estar seguro de algo, 

confia em que os demais admiram 

você, 

os demais precisam de você, 

os demais é o meio que quer você. 



Supere-se a você mesmo, 

como possa, 

e não é por reproche.... 

mas jamais se esqueça de quem se 

ajudou. 

Formas de não sentir medo 

Utiliza seus meios meatasfsicos com a 

gente que o mereça. 

Jamais fale na rua com desconhecidos 

ou gente sem reputação. 

Está bem a paz e o amor, mas a 

violência quando um é atacado é 

necessária. 

Enfrenta ao poder do mau que não 

impede você desenvolver você como 

pessoa. 

Trata bem a quem ampara você e 

segue seus conselhos. 



O que ninguém diz que após os vinte 

até os quarenta vai depender sua vida. 

Faça-se forte para sair adiante, não se 

encerre, vive ativamente 

politicamente. 

Jamais faça algo por necessidade. Vê 

para onde diga seu coração. 

Educa a seus queridos com a força do 

amor. Depois verá o círculo reduz-se. 

Jamais deixe a seus ídolos da 

adolescência, eram suas guarda costas. 

Jamais se vá a um lugar fugindo. Fugir 

não serve. 

Faça as coisas por você mesmo e cria 

seu destino. 

Recorda que os medos são inculcados 

pelo poder. Afaste-se como possa. 



Se tem a oportunidade de saltearte 

uma comida e ser livre. Saltéate a 

comida. 

O lugar a onde vai a vacacionar se não 

fica será sua nostalgia de toda a vida. 

Crê firmemente em Deus e a divina 

providência. 

Recorda que o medo o fazem para ter 

você baixo a média. 

Se tem que eleger entre dois pastillas 

ou viajar. Viaja. 

Se não vive de jovem cedo doerão os 

ossos e se fará filósofo. 

Durante o caminho se encontrará com 

gente mentirosa. Prepare-se. 

Não passa nada com pedir pan e viver 

em um monte. 

Faça-se respeitar, trata de não 

engordar para os estúpidos. 



Se tem medo a ficar você só, ficará 

sozinho. 

As melhores bagagens são os livianos 

Crê no que vai dar e no que vai receber. 

Jamais marche em inverno. 

Se não se casa é melhor. Pensar se vale 

a pena. 

Desfruta da cada momento do sol, do 

mar, da chuva. 

Se singelo para esquecer dos 

problemas. 

Sempre se escape sem fazer muito 

ruído. Sem contá-lo. 

Pensa na cada qualidade que tem e 

como se desempenharia. 

Não vivas jamais em um sozinho lugar. 

Mova-se. 



Vê para onde não doa seu coração. É 

mais onde sane. 

Não creia jamais que não possa. Pois 

tem sua própria vida. Aos 18 é livre. 

Seus pais ou tutores ficarão contentes 

de que se realize. 

Sempre aprende. 

Se esta viagem da vida vai 

acompanhado pelo ser amado melhor. 

No momento de reflexionar de quem 

pensa neles. Melhor pensa em você. 

Muda totalmente o sentido. Se outros 

podem porque eu não. 

Note deixe ferir e enfrenta. Não se faça 

inimigos. 

Prova seu sexualidad com quem goste 

e com quantas pessoas goste. Saberá 

eleger. 



Se gosta do frio, não marche ao calor. 

Muda como o camaleón. 

Jamais sinta medo porque, na 

demência em que vivem eles lhes faz 

pensar, 

em todas as injustiças do mundo. 

Enquanto a loucura vê somente o justo 

ainda que pareça falso para outros. 

Não permita que se riam de você e não 

dê explicações a ninguém. 

Procura momentos oportunos. 

Porque se chega aos quarenta e não o 

fez estará acribillado. estuda para 

independizarte. 

Aproveita de todo quando estejam 

distraídos lhes dirigindo a vida a outros. 

A tortura de viver é um barco 

ancorado. 



A beleza de viver é ir encontrando 

tesouros. Bem. 

Dignifícate 

Dignidade 

nome feminino 

1. 

Qualidade do que se faz valer como 

pessoa, se comporta com 

responsabilidade, seriedade e com 

respeito para si mesmo e para os 

demais e não deixa que o humilhem 

nem degradem. 

"perder a dignidade; respeita a 

dignidade da pessoa, com todos seus 

direitos e liberdades" 

2. 

Qualidade da coisa que merece 

respeito. 



"como o exige a dignidade do lugar" 

Dignifícate porque se não ninguém o 

fará por você, 

Faça-o porque deve de cuidar a quem 

quer, 

não assim os recordar com melancolia. 

Há pessoas que ajudam a dignificarte, 

mas o caminho depende de você, é sua 

decisão, 

Dignifícate porque são tempos muito 

competitivos, 

Enfrenta os reptos da vida, não permita 

obstáculos. 

E se os obstáculos são muito fortes, voa 

e come longe. 

Dignifícate porque se não seu coração 

o pedirá a cada dia. 



Dei a verdade, apoie-se em amigos, 

segue adiante, 

Dignifícate para que ninguém pare você 

na carreira da vida. 

Segue às pessoas doces e às que vão a 

você. 

Às vezes por mais doloroso que seja 

temos que deixar as utopias, 

Mas guarde-as pára quando esteja 

digno as aplicar. Não dantes. 

Recorda que o espírito mais dói quando 

faya o material. É o real. 

Dignifícate para que escorreguem você 

os sujos comentários. Sobre o que é. 

Sempre se dê o exemplo com o 

trabalho, o voluntariado, fazer o bem. 

Dignifícate escutando aos demais mas 

crendo mais em suas certezas. 



Oriente para o lugar de seus desejos, 

chegará, ainda que demora um pouco. 

Quando te dignificas se acerca mais à 

aventura chamada vida. 

Para muitos o dinheiro é o mais 

importante, mas vê devagar em sua 

busca. 

Dignifícate para ser sociable e assim 

ganhar você o espaço de sua honra no 

mundo. 

Em definitiva dignifícate para ser 

independente, ser útil e desfrutar a 

plenitude. 

Uma vez tinha-me mudado a um bairro 

muito humilde, 

Eu vinha com costumes mais 

adiantados e tudo me falhava, 

Então comecei a fazer projetos, a 

chamar por telefone. 



Um dia em meus empreendimentos 

topei-me com um maestro de holística, 

o qual me deixou este simples 

conselho. 

Disse, ante meu reclamo que queria 

voltar de onde tinha vindo. 

Porque não me saíam as coisas. 

Disse que desde o lugar em que esteja 

pode ser feito tudo. 

E foi assim fiz muitos projetos de 

negócios em minha vida, 

lamentavelmente, 

não saiu nenhum. 

Por isso dignifícate. Entende agora. 

Delicadeza 

Faz muito tempo conheci uma atriz, 

ela dizia de fazer exercício, mas não 

tudo ao bruto. 



Então perguntei-me de como poderia 

ser feito, 

o exercício com delicadeza. 

Naqueles tempos não estava preparado 

para esse mundo, 

Mas esta amiga fez-me ver coisas bem 

mais importantes, 

de um simples é lindo é feio. 

Acho que a delicadeza tem que ver com 

o amor, 

em seus atos com os demais, em como 

maneja o ouvido. 

A delicadeza não é assunto de certa 

classe de pessoas, 

sina que engloba à maioria das pessoas 

hipersensibles. 

A delicadeza flui quando falamos de 

coisas para outros intransigentes, 



Como o amor, a paz, a liberdade, a 

aventura, o alternativo. 

A delicadeza pode-a ter um gay um 

homossexual, heterosexual etc. 

Ou quiçá não a tenha, isso depende da 

diversidade. 

A delicadeza confunde-se 

habitualmente com a debilidade 

mental, 

Conheço pessoas muito fortes que são 

delicadas. 

Delicadeza é fechar a porta devagar, 

depois de fazer o amor. 

Delicadeza é brindar obsequios a quem 

amamos, delicadeza é dar um beijo de 

feliz cumpre. 

Delicadeza é não aplastar é procurar 

em um mesmo o erro e tratar do 

corrigir. 



Há muitas pessoas que riem de forma 

insana da gente delicada, 

Quando deles como minha amiga a 

atriz me fez ver outro mundo. 

Delicadeza é acalmar, ainda que seja de 

forma cognitiva o pranto de um garoto. 

Delicadeza é interessar nos problemas 

dos demais ajudando. 

Delicadeza é ter valor para aceitar o 

repto do destino. 

Delicadeza é reflexionar sobre nós, não 

projetar males. 

Delicadeza é o entendimento, guardar 

um segredo e ser amável. 

Talvez quando um homem enfrenta a 

uma mulher para a conquistar, não 

utiliza sua delicadeza. 

Delicadeza é perdoar e pedir perdão, 

ao ser amado. 



É andar pela vida, sabendo nosso 

próprio caminho. 

Delicadeza é ser profundo, é encantar a 

uma pessoa não em público, sina em 

privado. 

Delicadeza é respeitar aos mais jovens. 

E os jovens aos adultos. 

A delicadeza encontra-se ao outro lado 

da brutalidad, e justamente a 

brutalidad é muito delicada. 

A delicadeza não é encontrar o ponto 

débil das pessoas, é encontrar o ponto 

forte para que ajudem você. Aí vê. 

É fazer de um espaço totalmente in 

habitable e fazer disso um paraíso. 

Muitos acham que se não dizem as 

coisas ou se mostram fortes ante o 

mundo nada lhes sucederá. 

E quiçá sintamos medo dessas pessoas. 



Mas não são mais que pessoas, ao final 

do dia precisarão, 

Um consolo uma palavra de alívio e em 

que rir. 

E ao final encaramos-nos nós dos 

cuidar enquanto nos insultam, 

Chamam-nos de qualquer coisa e nós a 

eles lhes damos prazer. 

Se soubessem quanto é o esforço de 

ser delicado, não julgariam. 

A todos gostamos de passar bons 

tempos. 

Esses bons tempos nascerão 

novamente, 

Se não discrimina, se faz o prazer, se 

joga ao prazer. 

Delicado é às vezes o que nos toca 

viver, depois do vivido. 



Delicado é que a pessoa que amas 

ponha você condições de 

compromisso. 

Delicado é o sargento que governa suas 

iras e suas ordens. 

Mas tenha em conta que o mais 

delicado é encontrar a bondade, 

se a bondade porque pode-a destruir 

em segundos, 

Essa mesma bondade que procura você 

com gentileza, 

nas águas claras da vida, diz você que 

se tem a oportunidade, 

De atuar hoje com delicadeza verá, o 

prazer de tomar você o tempo para ser 

delicado. 

Não é uma questão de atrizes, é 

questão de ser delicados, ante um 

homem, 



Ou uma mulher que exige o delicado da 

vida. 

Delicadeza é gozar de ver a chuva cair. 

Temas emocionais que deve evitar com 

seus filhos 

Evite sobretudo o chantaje emocional 

para conseguir algo dos filhos, recorde 

que são Vocês os pais. 

Evite falar do tema da morte, o fato de 

que os pais lhes digam a seus filhos me 

estou por morrer, sem ter nada, os 

paralisa, os aterroriza. 

Evite procurar-lhe os amigos, as noivas 

e sua sexualidad, a vida é deles. 

Evite insultá-los ou falar-lhes alto 

quando trazem notas baixas, porque 

piora a situação. 

Recorde que Vocês têm uma vida feita, 

não os assuste com o tema da 



insegurança, não fale mau das pessoas. 

Eles sina carregarão esse peso. 

Evite andar perseguindo a seus filhos 

na adolescência, pelo sozinho fato que 

notará que são diferentes a vocês. 

Evite desgastar a seus filhos com 

problemas que se arranjam entre 

adultos. 

Não se metam na vida de adulto de 

seus filhos. 

Evitem chantajes de forma nervosa e 

agressiva. 

Evite jogar em cara o tempo todo o que 

lhes deu. Os inmoviliza para trabalhar. 

Vocês não são os amos desse ser. Só é 

sua responsabilidade o 

desenvolvimento durante um tempo. 

Depois tem que fazer sua vida. 



Como pais podem ser fracassados, mas 

seus filhos se têm lucros recordem que 

é primeiro que nada para os agradar a 

vocês. Devem ser alegrado e sentir-se 

orgulhosos. Não zelosos. 

Jamais senta fitas-cola de seus filhos. 

Evite-lhe problemas para formar casal. 

Só se paralisa a um filho se corre risco 

de acidente como cruzar a rua. 

A parte mais difícil mas que lhe fará a 

identidade de adulto é lhe dizer a 

verdade a todas as questões que tenha 

e seja asertivo. Se não sabe a resposta 

deixe para outro momento se instrua e 

conteste a interrogante de seu filho. 

Pode desde já se sentir ninguém ante 

seu filho se lhe grita, lhe cola, se 

mostra de forma autoritaria o tempo 

todo. Melhores são os pais que o doam 

para o acilo de bebês 



Jamais lhe diga que não pode conseguir 

algo na vida. O paralisará. 

Evite conseguir que seu filho pense que 

é um problema para Vocês. Sina o será 

para todo mundo. 

Evite ser néscio, escute suas verdades. 

O filho sina procurará respostas em 

alheios e em outras coisas. 

Evite cansá-lo com discursos morais, o 

os aprenderá sozinho. Cuide dos 

vizinhos. Que aprenda a defender na 

rua. 

Jamais o oprima com palavras como se 

dê herdo, ponho você pupilo, não o 

castigue com sua afamada experiência. 

Não o trate disto e do outro falsamente 

Porque os filhos crêem nos pais e 

depois você terá que se fazer cargo. 



Não lhes pedimos que sejam perfeitos, 

mas corrijam seus erros, seus filhos o 

estão vendo. 

Vocês não são perfeitos, não são maus 

pais, sei que querem o melhor. Pois 

outorguem liberdade. 

Recordem que um filho em sua 

memória está guardando a cada passo 

que dão os pais. Uns são inocentes e se 

voltam loucos e outros se vão longe da 

casa. 

Em definitiva, incúlquenle uma boa 

vida e uma boa vida levarão. 

Evite enchê-los de culpas, e não lhes 

minta, a mentira é o de equilíbrio. 

Evite carregá-lo de coisas que eles não 

desejem para sua vida. Ainda que 

sejam para seu bem. 

Nos tempos que correm e mais ainda 

nos que correrão um pai e uma mãe 



devem de ser respeitados por isso evite 

o chantaje emocional, as esperas da 

verdade, recorde que o filho entende 

as coisas muito bem. Não façam fogo 

entre linhas de pais, mães ou terceiros. 

Os fará agressivos. 

Em fim sejam mais criativos, a vida não 

é sozinho dinheiro, há que jogar, se 

arriscar, perder, ganhar, etc...Mas 

façamos o bem. Não todos somos 

perfeitos e todos somos filhos. Se é um 

filho e sentiu-se identificado com algo 

descripto, recorda que são carateres 

gerais. Não se arrebate e pensa no 

lindo de seus pais. É sobre o 

emocional nada mais e procura sempre 

apesar de todo estar em paz ou se faça 

psicólogo jajá. 

Se Você quer fazer sua vida como pai e 

acha que está atuando bem. Ignore 

este artigo. 



A caixa de cristal 

A caixa de cristal 

Mas disse entoe, que é a caixa de 

cristal, 

Respondeu, em onde guardamos 

nossas alegrias. 

Eu quisesse ter uma caixa de cristal 

disse um. 

Se mas para isso tem que libertar da 

inveja. 

Da inveja disse...então como obterei 

minha caixa. 

A achará depois de que deixe de 

preocupar você. 

A caixa de cristal é muito antiga como a 

humanidade 

Em onde se guardam todos os 

segredos. 



Em onde existe a sabedoria. 

E como saberei se a caixa de cristal está 

feita para mim. 

Tem que entender para além de seus 

falhanços e seus lucros. 

A caixa de cristal dirá você se é apto ou 

não. 

Porque. 

Porque às vezes dói muito estar na 

caixa de cristal. 

Onde todos pedem seus desejos e é 

difícil outorgar. 

É difícil outorgar ao bom. 

Como. 

Se o bom é mais fácil de comprazer que 

o mau. 

Porque o bom é sábio e a sabedoria 

não inveja. 



Quisesse então saber mais sobre a 

caixa de cristal. 

A caixa de cristal guarda corações e 

coisas justas. 

Existe nos povos precisados e nos 

povos pudientes. 

Como é isso. 

É uma hermandad, não importa sua 

condição social. 

Importa o que leva dentro e daí em 

mais ser você como é. 

Então a caixa de cristal está dentro de 

mim. 

Se claro e muito dantes de inventar-se 

Internet. 

A caixa de cristal habita em seu 

coração. 

E como faço uso dessa caixa de cristal. 



É muito simples, só tem que selecionar 

a quem ir. 

Como ir... 

Se a pessoas que precisem de seu 

entendimento. 

Mas muitas pessoas têm sido más 

comigo. 

O que passa é que seus desejos sobre 

passam a realidade. 

Então você quer dizer que quando seja 

alegria, 

Será caixa de cristal, 

Onde todo se pode. 

E o amor pergunto já cansado. 

O amor tem-o dentro de você. 

Quem recusa seu amor é seu problema. 



Mas você não tenha o problema de dar 

amor. 

Essa é a caixa de cristal, 

Onde todos quisessem e não todos 

podem. 

Muitos avariam-se dantes de conhecê-

la, 

A caixa da alegria. 

Tenha sorte de ter nestes traços... 

E que siga a gentileza do amor. 

A caixa de cristal é seu coração. O é. 

A Trancada 

Às vezes quando nos sentimos com 

ansiedade no peito, 

Quando trabalhamos muito por causas 

que nos excluem 



Que nos fazem sentir inferiores, como 

se não sentíssemos, 

Quando nos cai a amargura e o baixo 

de não chegar, 

Digo-lhe a tranca, 

Trancan nosso andar 

E quem trancan nosso andar, só os que 

são, 

Como sujos, como mendigos, como 

rateros de nosso coração. 

Sensibilizamos-nos e voltamos a cair 

em idealismos, 

Quando temos todo mundo para nós, 

E enchem-se a boca chamando-nos 

perdedores, riem, debocham-se, 

Fazemos todo o bem possível, nos 

causam angústias e fome, 



E procuramos por todos os meios que 

nos entendam, 

E até quiçá passamos toda a vida por 

uma utopia, 

Para chegar ao amor, à paixão, a que 

nos compreendam, 

E um se vai cansando, vão você 

encerrando se segue tentando, 

Essa mistura que não é para você, 

Que não concederão, a deixe já atrás, 

E desfruta da verdade e a verdade da 

verdadeira amizade, 

De quem vêm você a procurar, cheios 

de formosas fantasías, 

Esses são os que valem a pena, 

Os que pode guardar um pouco em seu 

coração, 



É duro a viagem, mas é mais duro 

encontrar o caminho, 

Não perca mais tempo com corações 

que não se deixam amar, 

Faz favor não me confunda com eles, E 

defende sua honra 

E brindo você este amável sorriso, para 

levantar o auto estima 

E querer-nos a cada vez mais. Sem a 

trancada e a um sozinho tranque... 

Saberá quem afasta você de quem 

apartar você e a quem acercar você. 

As trancadas as fará desaparecer. E 

cresce com quem deixa você crescer. 

Tema de desejos 

Tenho ânsias de viver 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 



Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de conhecer você 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de conquistar 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de sentir 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de abraçar 

E se não pode ser, hoje, 



Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de viajar 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de amar 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de divertir-me 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de que me mimen 



E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de brilhar 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de sua amizade 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de dançar 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 



Tenho vontade de correr 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de ver o mar 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de sentir-me livre 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de sentir-me aceitado, 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 



Que seja todos os dias, 

Tenho vontade de ser feliz 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

E se não pode ser, hoje, 

Que seja a alegria, 

Que seja todos os dias, 

Em sua companhia. 

Paranoia 

A paranoia 

A paranoia é fazer-se armadilhas a si 

mesmo. É não aceitar a escuridão 

quando há escuridão, é não enfrentar a 

luz quando há luz. A paranoia também 

é cair em convicções. Uma é que a mim 

não me vai passar nada bom ou 



simplesmente não nos animar nos a 

fazer coisas pendentes por medos. Que 

se olhamos para atrás foram 

diluyéndose na nada. Sentir paranoia é 

não aceitar nossos pensamentos, é a 

perda da identidade. Isto é a todos 

gostamos de alucinar mas vendo nossa 

própria alucinación. A alucinación dos 

demais não é prestigiosa a nosso ego. 

Há vezes que não nos damos conta que 

estamos bem e fazemos coisas e 

esforços que não conduzem a um 

destino. Mas aprendemos. Delos 

ventos mais fortes da vida sai-se. E 

quando tudo está acalmo não há que a 

esperar sorriso, quando o sorriso está 

em seu rosto. Há vezes que o passado 

de coisas malsanos deixa impressões 

essas que nos impedem avançar e às 

vezes sem encontrar respostas. 

Durante o dia passam coisas durísimas 

que temos que enfrentar. O mesmo sol. 



Os noticiários. O trabalho. E quando 

todo nos vai fazendo custa acima com 

os devenires do que sucede ao redor, 

tratamos de encontrar soluções e é aí 

em onde a paranoia se faz presente. Há 

que pensar que a maioria das pessoas 

estão pendentes de si mesmas. Boas 

notícias. Então há que nos permitir 

equivocar na vida ser mais 

chabacanearos, aceitar todo com 

alegria. Não vivemos em um mundo 

onde nos perseguem os advogados, os 

médicos, os pais. A cada qual está na 

sua. Boas notícias. Quiçá neste 

momento faça-se insuportável uma 

situação, se irá isso, mas depois não o 

procure. Não há nenhum poder raro 

espreitando você. A maioria das 

pessoas fazem o bem como você. Então 

para que a perseguição por qualquer 

coisa, por um ruído, uma mirada, uma 

pessoa desagradável. Todo isso é parte 



da vida inevitável. Quando quer 

lembrar tem todo o que deseja e volta 

a paranoiquearte. Quando a outra 

pessoa o que quer é tentar ser 

amigable ainda que pareça que não. 

Em um mundo onde passam você 

cartazes todos os dias para ser e não é 

seu deveria de desconfiar disso que 

afasta você de sua família de seus 

amigos. A verdade é que às vezes não 

queremos recordar o lastimados que 

estamos por algo e procuramos fugir 

mas quando isto sucede fugimos para 

onde justamente nos fizeram calunia 

para valer. Há que parar na vida com 

uma 

atitude otimista para além dos males 

sem deixar você atrapar por suas 

próprias dúvidas, sugestões e maus 

entendidos passageiros. A vida é muito 

complicada para analisá-la. Tome-se 

umas longas férias do sadismo de 



parentes longínquos em rollo, do que 

dirão, se é que dizem qualquer coisa 

porque sua não e abra ao amor. 

Recorda as aquisições nos sentidos 

fazem-se em bons estados. 

Mau Sangue 

Mau Sangue 

Nas longas palestras com minha avó 

pensando de que ela era ignorante e 

era sábia. Aqui deixou-me algumas 

aprendizagens para ter em conta. 

Sempre me dizia não há que se fazer 

mau sangue, de forma reiterativa o 

dizia. Minha avó era uma pessoa sem 

vícios nascidos e morridos na pobreza 

material. Mas de espiritual valla que se 

sabia. Volto ao tema de não se fazer 

mau sangue isto é se tocar ou trair por 

coisas passageiras que não têm volta. 

Não se fazer má cabeça queria dizer, 

não se fazer más amizades queria dizer, 



querer sua alma. E com esse coração 

hoje em dia recordando-a como essas 

pessoas que fazem você mimos até que 

tem 20 

elogios, minha avó era uma pessoa 

servicial. Mas é melhor falar do que me 

fez em vida. Aprendi a não jogar com 

coisas que me poderiam prejudicar em 

um futuro. Mas recalco o fato para 

quem têm todo o não se fazer mau 

sangue, o fazer o bem se trata de vibrar 

bem e isto é consequência quiçá de 

algo preguiçoso mas para nada irreal. 

Uma pessoa 

depois de ter fortes discussões com 

outra pessoa arma-se de escudos de 

mau sangue. E justamente é em não se 

fazer mau sangue pelos que os demais 

pensam ondas demais dizem ou os 

demais fazem. Importa o que nós 

possamos outorgar à vida e a melhor 

forma de tirar a maleza é tirar nossa 



maleza. Isto é não se fazer mau sangue 

que você escreverá sua história melhor, 

quiçá pense melhor ou tenha uma 

excelente família. Não quer dizer nada 

que sacrifica sua vida por um motivo 

que não tem aparentemente sentido 

mas se em todas seus alucinaciones 

sim. Então o não se fazer mau sangue 

acho que quer dizer o não deixar 

agusanar seu coração, o não atacar 

com o cognitivo, isto me faz lembrar a 

um grupo com poderes especiais, se 

todo isso o viram para a felicidade dos 

demais lhes vai voltar. Sina 

inevitavelmente mandam você a 

pócima mágica curativa. Por exemplo 

eu jogava sobre uma cadeira de rodas 

achando que a vida me estava 

permitida para só jogar. Mas a vida 

permitiu-o duas vezes e a segunda Não 

a meu favor. Então não se fazer mau 

sangue a cuidar o coração e o que a 

natureza divina tenha você dado para 



transitar de forma ordenada ou não, 

seus vícios, seus momentos em que 

não encontra resposta, nos momentos 

de atacar se é necessário e favor de 

jamais trair assim evoluímos para o 

divino, trabalhando duro e sem nos 

fazer mau sangue. Escutar o que diz 

esse coração e um sozinho amor como 

dizia Marley ou desarma e sangra como 

diz Charly García, ou natureza sangue 

de Fito, escutar paz. As gerações têm 

que vir amorosas, devem de ser 

estudiosos, humildes, vocacionales e 

sobre todas as coisas que devemos 

inculcar é crer na vida. Sem fazer-lhes 

mau sangue se não chegam a aprender 

o que pretendemos. Sem fazer-nos 

como dizia minha avó, utilizando todos 

nossos bons princípios morais. SEM 

FAZER-NOS MAU SANGUE. Como dizia 

minha avó. Victoria. 

Poema Esperando você 



A tentativa do sábio 

Tome-o tudo com cautela, 

Mais vigia suas palavras, 

Não ofenda se não quer ser ofendido, 

Respeita à liberdade, 

Surgindo da necessidade vamos, 

Não tente nada desnecessário, 

Vigia suas palavras, 

Recorda que se escuta, 

Vive o momento, 

Com sua graça e sua devir, 

Muitas pessoas não entenderão o 

propósito, 

Entende que se perdoei, 

Saberá quanto quis-se quando não me 

veja, 



Tentará apaixonar da vida, 

Tentará sacudir-me para que entenda, 

Seu propósito comigo, 

Seu calidez será de ajuda para os 

tempos difíceis, 

Não esqueça de quem servem sua 

mesa, 

Faça da verdade algo para não 

comentar, 

Esqueça do mundo se pode, 

Para apreciar a bela pessoa que é, 

Com os atributos da gentileza, 

Onde duas pessoas vão a paz e cebolla, 

Quiçá pareça um pouco simplista, 

Nestes tempos místicos que correm, 

Vê devagar que tenho pressa, 



E quando acorde ao amanhecer 

recorda. 

Que espera você toda uma vida... 

E eu aqui esperando você... 

O assédio Cibernético 

Em certa forma o acosador vai tratar de 

fazer você sentir culpado anular suas 

defesas. Em meu caso em particular 

que tenho estado em todas as redes 

sempre aparece alguém que molesta. 

Isto o acosador o faz para poder 

conseguir seu prestígio e tratar no mais 

possível de descalificarte, procurar seu 

ponto débil e tirar você o prestígio que 

ganhado bem tem. O acosador se vale 

de informação para depois poder 

atacar você. Isto é se você diz algo ou 

faz algo por dizer de alguma maneira 

não convincente, se armará de mil 

argumentos para poder ganhar a 

contenda e se se enoja são capazes de 



fazer você sentir gelado por qualquer 

meio Há uma frase que diz nunca 

discuta com um estúpido porque 

ganhará você por experiência e levará 

você a seu nível. Procuram o 

psicológico e metem-se 

frequentemente nos comentários não 

alegando ou 

corrigindo com críticas construtivas 

sina mais com a intenção de fazer um 

jogo estúpido no que caia a enfadar 

você e com isso o parecer o bom do 

filme depois de ter você denigrado ao 

mais mínimo. Lamentavelmente são 

pessoas que gostam do lucro dos 

demais e se eles são tão bons deveriam 

de ajudar em vez de semear o pânico 

em pessoas vulneráveis. Isto é em 

quente todos podemos nos enfadar 

mas a perseguição é outra coisa. Eles 

estão procurando que se renda de seus 

conhecimentos, atitudes, amigos, 



bairro, eles procuram que se sinta mau, 

querem ter poder sobre você. 

Autoridade que ninguém lhes vai dar 

porque a verdadeira autoridade está 

para prevenir. O acosador o que quiçá 

não entenda que a vítima sofre. Façam 

o que façam você se não é em forma 

amigable, está baixo a influência de um 

acosador. E se é acosador dou você um 

conselho melhor trabalha em você 

mesmo em seu espaço. Não é 

necessário lastimar nem tomar o lugar 

de outro. Em meu caso que sou 

analítico o acosador tratou de me fazer 

ver como que não sou analítico. 

Quando em realidade não tenho 

porque responder a sua ofensa porque 

não o é tudo, isso está claro. E mais 

quando querem você atacar e se dá 

conta de que é assim. Dantes de 

denunciá-los e passar um mau 

momento trata de apagar de sua vida, 



seus comentários ou o que seja os 

apague e jamais se deixe amedrentar 

em todas as páginas de redes pode ser 

denunciado e até podem ir presos pela 

polícia cibernética. Cuida bem seus 

dados 

pessoais para que não possa lastimarte 

por outro lado. Vai tratar de assustar 

você destruir você de forma covarde e 

poderia ser dito que sem sentido 

porque não se valorizam nem valorizam 

nada do que a vida dá em sua brilho, da 

existência. A necedad domina-os e 

lamentavelmente há coisas que não se 

perdoam como a perseguição e a 

tortura seja física ou psicológica. São 

parasitas que tentam se beneficiar 

vestidos de cordeiros mas por dentro 

são lobos. Em meu caso os acosadores 

quase que me destruíram a vida por ser 

vulnerável. São eles os que sacam você 

da senda de seu caminho desde 



quando é jovem e você não se dá 

conta, depois começam você a encerrar 

no medo e vive em uma espécie de 

susto. Em realidade eles querem ser 

reconhecidos e a debocha para as 

pessoas para eles é reconfortante 

porque não são creíbles. São escuros e 

não têm coração. A cada pessoa tem 

uma história de assédio cibernético, e a 

mim me faz que essas pessoas para 

comparar dessa maneira estão baixo o 

uso de alguma substância de droga, de 

modo que saberão ao que me refiro. 

Faça tropeçado levante-se sem culpas, 

sem medos, sem fios condutores 

inúteis com esta gente. Stop assédio! 

Faça por seus filhos. Denúncia e jamais 

se renda de ser boa pessoa. 

Frases de problemas Espirituais 

Peço você faz favor sobretudo 

educação. 



Que não me interrompa se é que estou 

fazendo o bem. 

Quando me grita se entende sua 

debilidade, pois raciocina dantes. 

Faz favor não me ataque com frialdade 

e desde longe. 

Evite-me ter que suportar ruídos 

molestos. Pede permissão. 

Não me faça fazer esforço por dormir, 

dormirei quando senta vontades. 

O que eu digo você a você pode o 

contar mas não publicitarlo. 

Se não me quer tenta vir a mim. Não 

assusto ainda que pareça você. 

Estou muito cansado de que me 

compitam. E descubra-os. 

Eu não sou o culpado de que reprimam 

você. Libertarei você. 



Irremediavelmente tenho que ir para a 

gente fisicamente. 

A cada qual tem suas utopias e há que 

as respeitar. 

Evita condenar-me, condena-se você. 

Impossível deixar você voltar se é que 

se foi. 

Seus debocha me zambullen em águas 

que queimam. Não se queixe. 

Todos queremos um mundo melhor. 

Mas trata de entender que penso por 

mim mesmo. 

Quando estou criando como neste 

momento atrapo em linhas seus 

pensamentos. 

O tempo elevará você para me 

compreender. Espero que me 

compreenda cedo. 

O tempo todo suspeito rumores. 



A solidão na que me encontro é o fruto 

de dar você muito amor. 

Se não me diz as coisas não as posso 

adivinhar. 

Faz favor jamais me fale mau dos 

demais. Separa-me um coração. 

Trata de perdoar, não é tão difícil. 

Tenho um sozinho medo. O ser 

perseguido por meus ideais. Morrer 

por bala. 

A verdade é que gosto mais fazer de 

música que escrever. Mas não me 

deixam me expressar. 

Se quer faça meu filme. Mas não se 

esqueça que sou um simples ser 

humano. 

Rezo todo o dia e toda a noite. 

Tinha planificado minha vida diferente. 

Mas teve que ser assim. 



A mentira dá-me quemazón. 

Jamais usarei nenhum tipo de força 

armada. 

A simples vista, inteiro-me de tudo. 

Não calunie. 

Respeito sua religião mais que você 

que nem sequer a pratica. 

Sento-me espiritualmente mais seguro 

fora de minha porta que dentro. 

Entendo que a guerra dos pensamentos 

é pela atribuição de pessoas. 

Não é tão grave o que me passou. Mas 

não o desejo. 

Se manda ao inferno a alguém é 

porque o conhece melhor. O inferno. 

Se as coisas saem ao revés. Digo seja a 

tristeza. 



Dantes de atirar o lixo, sei que pensa às 

vezes em mim. 

Esqueço-me. Mas se faço memória 

lembro-me muito bem de tudo. 

Se a vida não faz sentido vou ao 

procure toda a vida. 

O susto das neurosis. Geram pânico. 

Não me incomodam as modas nem o 

sucesso dos demais. 

Acho que fazem falta mais criativa e 

menos crítica. 

O cometido de uma má língua tem 

como objetivo inmovilizar. 

Se inmoviliza a presa e a língua. 

Neste mundo dizer que trabalha é 

palavra santa. 

A prepotencia domina no momento, 

seu próprio lamento fica dominado. 



Há palavras que me nomeiam que me 

causam mais cansaço que pensar na 

morte. 

Parece como se sempre alguém 

estivesse pensando em mim. 

As pessoas que não querem entender 

são as mais procuradas. 

Quase sempre um tem os mesmos 

pensamentos. Com o tempo 

aguentamo-lo melhor. 

Tenho que me fazer forte para 

escrever. Pareço recio. Mas em 

realidade sou terno. 

Aprendi a dá-lo todo ainda que me 

doessem os cabelos da cabeça. 

Tu é o produto, do que à pessoa que 

mais quero, me é impossível 

aconselhar. 



No entanto penso que toda pessoa é 

sábia. 

A vida toma-se de um ponto de vista 

gentil. 

Lê todos os direitos humanos. 

Há pessoas que afinan a orelha de tão 

longe, que lhes faz achar que têm um 

sexto sentido. 

Se quer ser feliz, faça todo o contrário 

do que digo. 

Costumo lembrar-me de pessoas. 

Tenho aqui quando jogam você ao 

esquecimento. 

Há pessoas que admira, o que 

desconhece é o que destruíram. 

As coisas que deixa pendentes se vão 

dar no momento indicado. 

Escrevo e não gosta. Mas sou eu 

mesmo. 



O que abandona você, deseja que 

passe você o pior. O ódio. 

Há que ser contestatario no silêncio. 

Quando todos dormem se sentem os 

sons do silêncio. 

Quando lhe procura o ponto débil a 

uma pessoa lhe encontra o ponto forte. 

Todo o mau que façam você ou digam 

você, se o faz, se o diz, vai ser seu 

'sucesso. 

Jogue-se um bom pó e depois 

contempla a paisagem. 

Mais decida-se a ser o que é porque 

terminará sendo o que é. 

Disso estamos todos encarregados de 

fazer. 

Uruguai Turístico 



Uma experiência de Costa Rica. Faz 

tempo sua economia crescente 

investindo em infra estrutura para o 

turismo. Pensaram que era melhor que 

os futebolistas os ter jogando que em 

vê aburridos em um quartel. Uruguai 

pode tomar o mesmo exemplo e todo 

esse volume de dinheiro investido para 

o turismo. A polícia será mais efetiva. 

Tomando esse exemplo é que chego a 

esta conclusão. Michelin disse faz 

muitos anos que o turismo gerava em 

Uruguai 400 milhões de dólares por 

ano. Hoje em dia a gente do interior do 

país não quer mais coisas como 

ensuciar o ambiente, ver a seus filhos 

crescer e que a metrópoles não os 

ataque. 

Por outra parte nossos irmãos 

Argentinos e Brasileros estão 

encantados com nosso país é tranquilo. 



Imaginem os financistas deste modo a 

questão. 

Um grupo proprietário de terra pede 

um empréstimo à Banca para construir 

no médio do campo uma estância 

turística. Ou seja que o problema de 

amortizar o crédito por anos não está. 

Ou seja paga-se como se fosse o sonho 

da casa própria mas o proprietário 

cobra de modo que é 

negócio. E todos sabemos que mão de 

obra ao operário é um país fructífero. 

Depois constroem-se fincas equipadas 

para receber hóspedes principalmente 

do cone sul e Europa com todos os 

serviços que a página Uruguai natural 

poderia oferecer melhor. O sozinho 

fato de imaginar umas moradias com 

cabalgatas, passeios, liberdade em todo 

sentido estaria bem. Lhe poria 



caminharia com pista de aterrissagem 

em quatro pontos da pátria. 

Seria uma solução para o interior, 

mostrar sua cultura, abrir universidades 

que formem profissionais para atender 

estes assuntos. 

Contribuir para o desenvolvimento da 

venda de maquinaria agrícola, para o 

consumo interno. 

Fixar os hectares, para que não tenha 

intrusos. 

Uma comissão para manter de forma 

estável a cada edificación para que não 

se faça uso do abandono. Criar 

diversión como o é Piriapolis e Ponta 

do Leste com capitais Uruguaios. Os 

empréstimos vão ser melhores para os 

viajantes que vingam de todo mundo. 

Dado de que sempre há um movimento 

turístico no mundo. Faltam 

prestamistas. E engenheiros civis. 



A proposta em se trata-se de frear o 

avanço da contaminação. Que a gente 

do interior do país tome riendas sobre 

suas questões. 

Há que deixar todo como está e com 

muito sentido comum fazer um país 

que é visto com uma identidade cívica 

muito boa. O mapa para que cheguem 

se senta a gosto e gastem em algo que 

lhes vai apaixonar para toda a vida. 

Uruguai. 

O gerar ganhos para o povo nos dará 

segurança. Confiança da exterior 

confiabilidade e maior democracia. 

Imaginar-se só o fato em uma noite 

temperada no campo à luz de neón 

cantando canções tranquilas, sendo 

irmãos, desfrutando da boa 

gastronomia, com boa atenção etc. 

Desfrutando das melhores férias 

encontrando o amor. 



Quando ou amor 

Quando boca confuso ou que boca dez, 

Quando boca pensou em cativeiro, 

Quando mal ela é a única, 

Quando boca se preocupa com seis 

problemas, 

Quando boca dá tudo, 

Boca nao importar com outros pesos, 

Quando a lúa se torna ou sol, 

Quando boca tema note sem dormir, 

que dar a sua música, 

quando não há mais nada em sua vida 

que ela, 

É que boca ama. 

Frases de uma noite temperada 



E se todos renunciam ao meu amor, 

não tenho de me preocupar, 

seguirei amandolos, assim renunciem a 

meu coração, 

tenho o direito a amar a quem queira. 

A não esquecer. 

Pode de que seja a negação de sua 

imaginación, 

mas sou mas sensual do que crie. 

Porque quem ama não pode permitir, 

que se detenha o amor. 

Sente-se o aroma de uma flor, 

até que é impregnada por outro 

perfume. 

Não ache que saiu de minha vida, 

mas não ache que vai voltar a entrar. 

As coisas boas têm menos eco, 



porque sempre chegam a destino. 

Quando rompe algo, rompe seu próprio 

coração. 

Há pessoas que simplesmente são 

felizes, 

e existem outros que desde o profundo 

trabalham, 

para sentir essa sensação. 

O que procura é o que tem que 

suportar você. 

Onde ninguém espera você, se 

encontra um lugar vazio. 

Faz eco de algo é o fazer com amor. 

Sente-se mais poder com mais 

inimigos, 

mas o que dariam por ser felizes. 

Conheço todo tipo de discapacidades, 



no amor, nenhum. Nem nada. 

O problema de chegar a ser referente é 

que, 

parece que ninguém nomeia você e 

sentir que se fixam, 

Em você ao mesmo tempo. 

Os amigos devem de perdoar as faltas, 

Porque de morto não quero ser bom. 

Procurei-se mais do que pensa, 

Mas no céu não encontrei você. 

A ansiedade é uma lembrança do 

coração, 

De que o amor existe. 

Encerrei-me em mim mesmo, 

E ainda assim reconheço o que há que 

reconhecer, 

Nesses casos. 



Noto ao mundo muito perigoso, 

promove-se muito a guerra, 

a pessoas sem preparação. 

Assusta-me o ser humano, quando se 

persegue de meu. 

Vive a juventude, não deixe a 

juventude, 

Sempre terá tempo para sentirce velho. 

Após sentir raiva a uma pessoa, jamais 

volta a lhe sentir amor. 

Se traem, arruínam-se a vida. 

O universo sempre nos dá as respostas, 

Que o ser humano nos nega. 

Desenha uma pomba branca e a verá 

voar. 

Reconcíliate 

A reconciliação 



No outro dia entendi dormido. 

Que estava em guerra comigo mesmo, 

Desde meus cabelos que parecem se 

queimar, até a dor de estômago, 

Passando pela guerra de meu 

estômago à garganta. Que transmitiam 

mau meus olhos. 

Entendi que devia de me aceitar, 

Mas como aceitar aos demais se é que 

não me aceito a mim mesmo. 

Entendi que em onde se freia um amor 

há um acidente literal. 

Frear meu amor pergunto-me...não 

seja se será conveniente para mim, 

Ainda que devo de dizer que as pessoas 

procuram a reconciliação. 

Como será possível me pergunto para 

os Deuses, 



Dentro de mim reconcilié por se quer 

chamar de alguma forma 

A Deus com o Diabo. Devem-se de 

reconciliar. Pelo menos dentro de mim. 

Entendi que não é para agradar meus 

pensamentos. Mas não é tão mau 

procurar antídotos. 

E nessa ansiedade que leva a vida a 

pensar mau dos demais...não me creio 

tão bom. 

Um quero você, o presente de um beijo 

e um quero você, são necessários para 

a reconciliação. 

Se somente pensamos que quando algo 

nos parece ser outra coisa. 

Enfadamos-nos sem saber, que 

ninguém tem nada que ver com isso. 



Penso que são tempos muito rápidos 

como para analisar tudo. O passado 

ficou atrás. 

Perdoa-se todo porque assim nos 

perdoam a nós. Isso é reconciliarte. 

Não assim a neurosis. 

Ontem passei a noite acordada. Não 

escrevi nem uma palavra. A meta física 

vai pelo contrário. E me reconcilio. Vim 

ao mundo a sofrer como sofre você e 

como desfruta você. 

Mas me regocija saber de que ainda 

posso reconciliarme. 

A mim não gosto das armas, mas aceito 

a quem as leva. 

Isto é o reconcilio é reconhecer que 

todo ser humano tem de tudo em sua 

mente. 



Mas há que reconciliarse para o bem-

estar do coração. Não poderia estar um 

segundo sem ele. E ainda que doa-me. 

Tenho lido que o coração é muito 

inteligente. Não se mate que há tempo. 

Enquanto não se mate acuéstate a 

dormir esperando o sucesso. 

Se pudesse ser multiplicado o 

arrepentimiento, seria mais fácil a 

reconciliação. 

Amar à vida, quieto, movido, louco, 

sensato. Que mais dá. 

Se somos nós mesmos que lhe pomos a 

palavra a nosso acomodo da memória. 

Já não te esfuerces por dormir a uma 

hora, levantar a outra hora. Jamais 

pense que é estúpido. Um homem que 

creu ao ser humano estúpido e ao 

universo inventou a bomba nuclear. 



Reconcíliate com Albert Einstein. Vê 

que são difíceis. Mas pode-se. 

Procurem informação sobre os 

números apocalípticos e verão que 

eram mensagens de nomes de reis de 

faz 2000 atrás. Nada disso verá tem 

que ver com o presente. Não sou um 

simples ser humano 

Isto é terá muitos cabrones mas por 

isso não se sinta um tigre. 

Passo-a pensando neste tema que a 

cada vez me afasta mais da gente. Será 

que é tão difícil entender a filosofia e a 

sociologia humana. Será tão difícil 

entender que nos estamos 

defendendo. Do clima do mundo 

amenazante. 

O mais perigoso que pode você passar 

é que alguém não creia em você por 

seu passado. É tarefa difícil não 

somente mudar o pensamento 



coletivo. Mas nas sociedades demora-

se muito tempo em atingir o prestígio. 

Uma vez que dão você pan não o atire 

vê e come sem duvidar. 

A confiança é fundamental para a 

reconciliação. Não sinta medo em dizer 

quanto aprecia a seus seres queridos o 

cuantioso que dão você. 

Vivemos no mundo das denúncias, do 

apartar e eu venho a dizer você 

reconcíliate. Ainda que sei que é difícil. 

Porque achamos que a outra pessoa 

vem a fazer-nos mau de alguma 

maneira. Não há que crer no mau 

humano. Tenha em conta que os 

desejos são de sua propriedade 

intelectual. 

A maioria das vezes o mais difícil é 

reconciliarse com a solidão, mas não 

nos reconciliamos por insistencia. Nos 



reconciliamos por ser valentes e na 

intuición do perigo. 

Mas temos que saber que as pessoas 

que nos causam graça, que nos causam 

perigo, são aquelas a quem lhes nega 

uma oportunidade melhor. E todos 

vivemos tratando de conseguir 

melhores oportunidades e está bem 

isso porque aceitamos o altruísta com 

nossos semelhantes. 

Há que entender que todos temos 

direitos, negro ou alvo dá o mesmo. 

Não perca os seus por escutar a 

pessoas que ainda não se elevaram. 

Este escrito vai em homenagem à 

mulher, à diversidade de gêneros não 

como alternativa sina como evolução, 

ao homem para que seja mais 

compassivo e especialmente a 

meu amor para que não se apague o 

lume da reconciliação. 



Perdoem-me a mim e reconcíliense. O 

que hao é porque os quero e por um 

sentido de minha vida. Isto é o que vá 

pensar de meu o pensa de você 

mesmo. 

Reconcíliate comigo. 

Quem quê-los.... 

Se não tivesse deixado de escrever 

Julgamos 

Julgamos sem saber o que lhe pode 

passar a um coração, 

Julgamos tão despiadada mente com 

medo algum contágio, 

Julgamos às pessoas que têm menos, 

Julgamos às pessoas com grandes 

aptidões, 

Julgamos sem saber sem aguentar, 



Julgamos achando que todo se faz para 

mau, 

Julgamos sem apoiar, sem estar 

preparados, 

Julgamos sem saber os estudos, 

Julgamos sem saber retirar-nos do 

verdadeiro mau, 

Julgamos culpando como se nós 

fôssemos perfeitos, 

Julgamos em nome de outras pessoas, 

Julgamos porque somos ignorantes, 

sem saber, 

Então digo, 

Se em vez de julgar olhássemos-nos um 

pouco a nós mesmos. 

Não invejaríamos, 

Sem saber o que lhe pode passar a um 

coração, 



Tão despiadada mente com medo 

algum contágio, 

Às pessoas que têm menos, 

Às pessoas com grandes aptidões, 

Sem saber sem aguentar, 

Achando que todo se faz para mau, 

Sem apoiar, sem estar preparados, 

Sem saber os estudos, 

Sem saber retirar-nos do verdadeiro 

mau, 

Culpando como se nós fôssemos 

perfeitos, 

Em nome de outras pessoas, 

Porque somos ignorantes, sem saber, 

Que julgar é pura inveja. 

A rendição 



Rendo-me primeiro ante o universo, 

Ante o mais divino que exista, 

Rendo-me à natureza, 

Ao que me fez e ao porque estou aqui, 

Rendo-me. 

Rendo-me não por covardia, 

Rendo-me para dar espaço a ideias 

novas, 

Rendo-me por frequência, não por 

sucesso, 

Rendo-me ante toda sabedoria, 

Ante as Igrejas e ante Deus. 

Rendo-me para crescer como grama 

podada, 

Rendo-me ante meu coração, para que 

continue. 

Rendo-me por frequência, 



Isto é, se falha, terei que me render 

novamente, 

Rendo-me ante as palavras, ante o que 

sou, 

Rendo-me não por ser vencido, sina 

por não ser vencedor. 

É tão formosa a vida como para a 

escalar sem motivo. 

Tratarei humildemente de servir a 

quem rodeiam-me, 

Tratarei de encontrar novos e melhores 

sonhos. 

Rendo-me ante qualquer jogo. Total é 

só um jogo. 

Rendo-me como quem trabalha muito 

duro. 

Às vezes a paz chega depois da 

rendição. 



Rendo-me na frequência dos rendidos, 

Porque para render-se faz falta muito 

esmero. 

Cuidarei mais minhas palavras, 

endereçarei meu espírito. 

Rendo-me na frequência para que 

outros rendidos, 

Sentam-se tanto como eu em seu 

círculo. 

Rendo-me ante meus irmãos, é o mais 

nobre. 

E quiçá isto que escreva seja a carta 

que esperas. 

Mais espero que consiga o que deseje, 

Se é que por minha parte não o teve. 

Não estou dizendo, vêem e pisotearme. 

Estou dizendo graças à vida, não mais, 



Para acima e para abaixo, 

A frequência quiçá seja a equivocada, 

Perdoe-me por ter você mentido, 

Fiz o que pude. Ante quem leia-o eu me 

rendo. 

E se sou tentado de seguir nesta louca 

carreira, 

Não me aparte e me recorde que um 

dia antes de mais nada, 

E conscientemente, estive rendido. 

A frequência será a culpa de meu 

coração. 

Mas rendo-me com graça, sabendo 

que, 

Poderei seguir ajudando desde minha 

consciência. 

Para abrir novos conceitos, 



Faço-o por minha saúde mental e física. 

Rendo-me para precisar menos. Para 

não ser perseguido. 

Para que quiçá de minha parte 

contribua pára que reine eternamente 

a paz. 

Que o universo os tenha em graça. 

Toma minha bandeira e flaméala de 

liberdade. 

Faça ganhado agora me toca desfrutar. 

E pensando-o para mim penso que é 

bom se render, 

Em um mundo de tanta confusão. 

Já não terá a tarefa de me atacar 

jamais. 

Peço você faz favor 

O silêncio almejado, 

Uma tarde de verão, 



A doçura de querer-nos, 

O amor sem ser separados, 

Peço você, 

Uma noite com uma suave brisa, 

Sem gritar, 

Que todo seja riso entre os dois, 

Não nos lamentar do passado, 

Não sofrer pelo que ainda não temos 

chegado, 

Peço você boas palavras, 

Essas que se falam com respeito, 

Porque o respeito é sábio, 

Mais sábio ainda do silêncio, 

Se pudesse entender que amam você, 

Que não precisa aprovações, 

As inseguranças são de todos, 



Anda tranquila pela vida, 

Diga-lhe que não a um novo lugar, 

De coisas nubladas e não entendibles, 

Tenta sempre estudar, 

Ninguém é mais nem menos que seu 

Jamais creia nos noticieros 

A verdade tem-a você em seus ouvidos, 

Parte-se de uma neurosis de paz, 

Não proíba não limites, deixa andar, 

deixa aprender. 

E sobre todas as coisas, lhe diga adeus, 

Aos hormigueos em sua cabeça e na 

minha, 

Isto é confia para além do defeito. 

Peço você faz favor. 

O librito do Riso 



O livro do riso 

Intelectualice tudo, o analise e dese 

conta que o que realmente deseja na 

vida é se rir de todo e de si mesmo. 

Tudo começou quando compus uma 

canção que ao a escutar me subia algo 

desde o estômago, como se me tivesse 

fumado uma faso. Então caminhei para 

a janela e tinham três moscas, e não as 

matei, me pus a conversar com elas 

porque estava só, aí foi onde 

compreendi que a solidão se estava 

rindo de mim. Rapidamente concluí 

que as coisas que estão feitas, 

fabricadas, ou o mundo natural, 

nascem de uma grande gargalhada de 

modo que não duvidei em pensar que 

as moscas me tinham entendido ao 

falar e me ri. Novamente começa a 

subir-me isso sobre o estômago já o 

disse, 



como se fora de faso. Pouco depois vai-

se perde-se o fio e tenho que 

recomeçar com as boas lembranças. 

Tinha pensado tanto na árvore de 

defronte não sabem o que sofri quando 

o vieram a podar até que ao o olhar me 

dei conta que a árvore se estava rindo 

de mim, e voltei a pensar que as coisas 

que admiramos se estão rindo de nós 

se é que nós não estamos rindo ou ao 

menos tratando. Vou durmo-me uma 

siesta e levanto-me bem como 

aparafusem-no, prendi a rádio e em 

seguida todo mundo se estava rindo de 

mim, o que me pôs contente porque eu 

podia me rir também. Todo o que nos 

cai pesado na vida se riu de nós então. 

Porque não rir de qualquer coisa, se 

total as coisas se vão rir de mim. O rir é 

um fenômeno espelho um não se ri do 

que passa, ou o que vê, um se ri por 

suas próprias coisas, equívocos. E algo 

que se vê como uma loucura o se rir 



saca a preocupação. Levanto a cabeça 

para olhar a heladera e penso ,a 

heladera está-se rindo de mim, e 

começo a rir de uma forma 

desenfrenada ,até que vinga a plomada 

que cai sobre a cabeça, mas a plomada 

também é cômica me rio, algo devo de 

ter feito. Em realidade se toma-o com 

sentido do humor, até o desastre maior 

e nos riríamos e como é algo lícito o rir 

não entendo porque não conservar a 

alegria até que vinga a plomada da 

aprendizagem. Se quer pensar que as 

paredes 

escutam você e deseja lhes falar o faça, 

lhes disse, olá, me senti como louco 

quando 

ri. Mas a loucura compreendi que é 

outra coisa da que me rio muito e com 

toda a loucura que há no mundo, os 

desastres, se um nestes tempos não se 

ri termina amargurado. Sempre nos 



vamos equivocar, mas o fato de rir não 

deve de ser tomado como se um 

estivesse lastimando a alguém, todo o 

contrário, o se sentir bem passa por 

nos rir. Dei-me conta quando todo 

mundo se ria de mim, então disse têm 

razão há que se rir também. As 

paranoias são boas se um as tomada 

aos risos. Recém fui a abrir a janela, as 

moscas não estavam, tinha seres 

humanos e sorri. Tudo começa com 

uma retrospección de alguma 

estupidez que tenhamos feito, isto se o 

vemos no futuro como algo real, nos 

fará reir.Fíjenseen seu pior erro e se 

rirão ainda mais. Tudo para onde olho 

se está rindo de mim, quem passa, 

quem fala forte, quem faz ruídos. Então 

porque não lhe procurar a volta para 

não passar como um desgraçado. Se há 

melhores riamos-nos dos melhores, se 

há piores riamos-nos dos piores. O riso 

é saúde mental. Queimou-se a cabeça 



ria-se, invejam-no ria-se, não gosta 

como o tratam se ria, perdeu se ria, 

ganhou, se ria, se ria de de tudo. Se 

quer faça uma sinfonía de chistes, faça 

saber sua felicidade de poder ser rido 

do que lhe apetece reino pense no 

futuro, ria do futuro. Rir-se de ser o 

ombligo do mundo. Fixe no espelho 

não lhe parece cômico se ver 

cepillando os dentes, vai ver, ria de seu 

aspecto, dos brutos, dos mau nascidos, 

se rodeie de humor e faça 

saber a todo e mundo que se vai rir 

quando seja necessário. Tem direito a 

morrer-se rindo. Capaz que a alguém 

lhe pode molestar que você se ria, o 

ajude essa pessoa sofre de paranoias 

estranhas. Comecemos o mundo onde 

seja a alegria a reina consciente do 

mundo. Não esqueça rir você de mim. E 

das pavadas que disse tratando de 

mudar algum trauma em mim mesmo 



mas saberão que é para bem. Em 

resumo. Faça seu amuleto do riso e 

viva com ele ou ela, vai. Recorde que se 

rir o faz mais sociable. 

Preparar a mente 

Preparar a mente 

Em minha sensatez nada me afetará, 

Nem o pior dos ruídos, 

Nem o ruído que fazem alguns 

silêncios, 

Em minha sensatez pensarei 

livremente, 

Para além de que me interrompam, 

Não me exaltarei em minha sensatez, 

A razão será a causa de meus 

neurônios, 

E por mais doído que esteja, 



Tratarei de não enfrentar quente, 

Deixarei passar o estado a outro 

desenho, 

Darei o que seja necessário de mim 

Voltarei a começar e ajudarei a minha 

mente, 

Com a sensatez que implica os frescos, 

Dos frutos de minhas boas lembranças, 

Com minha sensatez poderei voltar a 

crer, 

Esquecendo o mau trato quotidiano, 

Sem importar o que pensem os demais, 

Ainda que às vezes meu instinto peça-

me mais, 

Serei coerente com meus atos. 

Tenho a razão nas cienes, 

Posso sentir somente alívio, 



Já que o receio tem ficado atrás, 

Com a sensatez revisarei meu estado, 

Não sentirei culpas, 

Tenho a razão para sentir-me vivo, 

Com minha sensatez as miradas não 

me lastimarán 

Escorregarão os alarmes e os insultos, 

Todo preconceito se estará fora de 

minha mente, 

Com minha sensatez todo o inesperado 

não me assustará, 

Mais nada será urgente para os demais 

Pensarei em mim abrindo os sentidos 

As tolices que causam os males estarão 

fora de mim, 

Tenho a sensatez e a força para 

empreender, 



A viagem formosa da vida, 

Para além dos incêndios imaginários 

Até aqui tenho escrito números ao 

revés, 

De modo que para adiante fica tudo 

Sem essas repressões, desfrutar o 

formoso da vida, 

Com minha razão serei tolerante e 

astuto. 

Com minha sensatez fresca minha 

mente o universo. 

Onde cabem as maiores acalma. 

Tranquilo estará. 

Resistindo o ataque dos ruídos 

quotidianos 

Refugiando a ansiedade, sem pressa, 

sem vento, 

E por mais que estarei junto a você, 



Serei gentil para além das mudanças 

constantes, 

Sobre todas as coisas não levantarei a 

voz 

Serão dias de sensatez e de razão e 

espero sobre todas as coisas. 

Que meus superiores me entendam, 

Para poder conduzir minhas vontades 

para o bem, 

Para que passe nas antenas do passado 

Uma paz esperada com bom ritmo em 

meu ter. 

Incluindo você, integrando você, 

Salvando você, amando você, 

Crendo você, esperando você, voltando 

você 

Endulzándote, recuperando você 



, seguindo você, olhando você, 

alumiando você, encaminhando você, 

Para a paisagem que livre mente deseje 

pintar hoje, 

Ainda que seja em seu imaginación, 

É são e tem o mundo hoje 

Presenteia algo lindo e se encha de 

risos, 

De modo que a graça de seu coração 

seja divina. 

Tenha bem no alto as esperanças, 

Diga-lhe adeus às durezas valentes, 

Porque o que é bom não molesta 

Tire-se os escudos, mais desejando 

você alturas de graça. 

Recorda, pode fazê-lo... 



Porquê custa-nos dizer o bom dos 

demais. 

Porque custa-nos dizer o bom dos 

demais perguntou o aluno, 

É algo simples como o amor disse o 

maestro, 

Simples como o amor reafirmou o 

aluno, 

Se talvez não se deu conta de quem 

falam bem dos demais, 

O aluno disse se mas poucas vezes... 

O maestro continuou e disse como 

conheço você o vou a explicar, 

Passa o tempo todo e em todos lados. 

Disse então o maestro, não tem visto 

que nas publicidades se fala bem do 

produto. 



É porque há muita gente trabalhando 

para conhecer ao cliente assim se 

vende melhor o produto. 

O que faz, seus hobbies, sobre sua 

casa, e até as píldoras que toma. 

Isto faz que quando se vá falar do 

produto se fale bem. 

Mas para isso disse o maestro, não tem 

visto as somas de dinheiro que se 

pagam para o marketing e a 

publicidade. É porque se dá algo tem 

que receber algo a mudança. 

O aluno disse e que é o que tem que 

ver com o amor. 

Porque, disse o maestro o amor é 

simples, se seu dá grandes quantidades 

de amor a outra pessoa tende a ir-se 

por aburrimiento. 



Em mudança sim à pessoa presenteia-

lhe coisas bonitas, e faz-lhe sentir bem 

com o meio, 

Seguramente vão falar bem de você em 

todo sentido. 

Disse então o aluno, mas é muito 

materialista esta opinião, 

Se rio o maestro e disse ao aluno, é tão 

claro como o água e tão bom como o 

pão. 

Solidão 

Solidão 

Em onde só nosso coração transita, 

Com nossa alma seca sentindo a pena, 

Refugiados baixo a tutela do estío e o 

medo, 

Quando já cansados vibramos 

diferente, 



Quando desaparece a sensualidad e a 

beleza, 

Quando as moedas caem em outra 

casa, 

Quando desesperados e doídos 

procuramos respostas, 

Quando no ar não sabemos que há, 

Quando já não nos fixamos no resto de 

comida, 

Quando não nos molesta cozinhar, 

Quando escutamos qualquer música, 

Quando se apodera nas cienes o mau, 

Atacados não sabemos já que dizer, 

Os desejos já não se interpretam bem, 

dedicamos-nos a coisas só para os 

demais, 



encerrados em um mundo, esperando 

algo, 

que difícil mente chegará, o ansiado 

alívio, 

e parece como uma conta regresiva, os 

amigos se vão, 

há que nos manter de pé, 

não há salvação parece, o encerro 

possa mais, 

a imaginación vai-se extinguindo, 

e não encontramos consolo no vício, 

só sabemos que há algo que nos 

espera, 

cremos em inimigos sendo inocentes, 

falam-nos pelas costas, aniquilam-nos, 

convivemos no meio do ruído e a 

hipocrisia, 



afastam-nos como se fôssemos escoria, 

aos cães tratam-nos como reis 

comparando, 

quando nos tiram o vôo, 

quando a cabeça só dói 

quando nos jogamos a culpa e não a 

temos, 

ao redor volta-se todo tenebroso, 

ninguém quer que os ajudemos, 

cortam-nos , jogam-nos, riem-se, vão-

se, 

sem importar-lhes o altruismo, depois 

do infeliz caminham, 

já não nos entendem, damos uma 

volta, 

esperamos , esperamos e esperamos, 

sempre no mundo o mesmo, 



puro ruído e ruído e mais ruído 

uns vivendo a viagem e outros em 

solidão..., 

poetas , tristemente abandonados. 

Nave de Nabo 

Um dia um zapito quis ter uma nave 

espacial. 

Seu pai disse-lhe da pouco zapito 

primeiro aprende a caminhar, 

Zapito começou a caminhar e pediu 

uma bici. com rueditas, 

Encantado andava zapito de muito 

garoto. 

Sem esquecer que queria uma nave 

espacial. 

Foi crescendo zapito e teve sua 

primeira bici esportiva, 



E pensou já me estou acercando à 

nave, 

cumpriu os 16 e seu pai presenteou-lhe 

uma moto, 

Zapito muito contente já queria ser 

comido ao mundo. 

Mas o que queria era uma nave, 

De modo que seu pai comprou-lhe um 

carro, 

Depois comprou-lhe um avião, 

Mas nada disso a Zapito lhe 

interessava. Ele queria uma nave. 

Então o pai enojado um dia pelos 

reclamos ilógicos de zapito. 

convida-o a ir à feira e faz-lhe ver. 

Chega a um posto de verduras e atira 

um nabo para o ar. 

E o pai a zapito diz-lhe vê nave de nabo. 



Como conseguir uma ortopedia 

Primeiro há que ver nos catálogos, 

ver em que um pode investir. 

Ver os diferentes modelos. 

Provar a ver se a um lhe fica bem. 

Não lhe falar muito, igual não entende. 

Tratar de convencer ao vendedor da 

rebaja. 

Provar no lado mais doído. 

Em caso que não fique bem, 

Voltar a sair a provar. 

Consegue-se em shoppings e em feiras. 

Em caso de encontrar a desejada 

festejar, 

Depois de uns a; vos se desgasta. 

Há que pedir uma mudança. 



Essa mudança dói em um e na do 

apostador, 

Curar-se bem das feridas. 

Depois de que ao fim a ortopedia fique 

bem. 

Que todos os problemas de colocação 

fique bem. 

A ortopedia será o apoio de uns 

quantos, 

sem trair ao clube dos que não 

procuram. 

Depois fazer-se acionista de um clube, 

vender-lhe a todo mundo ortopedias. 

Provar como se vê um sem um casal. 

Que a ortopedia seja de boa madeira. 

Que em todo caso seja boa mulher 

Para que saiba. 



O que a compre que seja de boa 

qualidade, 

é o único artigo que se compra 

E o comprador sofre, 

Se é de marca, comprar, 

se traz código de barra, descartar, 

Que um segredo. 

Uma ortopedia é como uma mulher, 

não um enfeito, 

que pode ser conquistado... 

É para calar. 

A estrela do nascimento 

Seguramente têm ouvido escutar "Um 

filho vem com um pão embaixo do 

braço". Parece então que o fato de nos 

reproduzir traz alegria a nossas vidas e 

é verdade. A estrela do nascimento é 



quase literalmente como nossa 

impressão digital, diferente a todo ser 

humano. É de modo que os casais 

concebem o fato de ter um filho em 

determinado momento de suas vidas, 

quase sempre em momentos em onde 

escasea algo na família e se procura 

pelo médio de conceber de que um 

novo ser nos encha o espaço. 

A este ser ao que concebemos é 

importante que se faça em boas 

condições para evitar as patologias. 

Jamais vai existir o ser humano sem dor 

(existe a noite e no dia, por dizer de 

alguma forma). Mas se, não conceber 

em épocas de escassez econômica, de 

fragilidade emocional, de loucura, de 

duelo; em si e em definitiva fazer que 

se dêem as circunstâncias das melhores 

para no momento que se valla ao 

ventre materno, valla com todo o amor 

possível, em épocas de prosperidade, 



de colheita, de lua nova. É de modo 

que o temperamento do bebê quando 

nasça e se desenvolva vai ser nas 

melhores de suas aptidões e ao chegar 

à idade adulta possa ser desenvolvido 

na sociedade. Como expressei dantes 

não pretendo de que façam meninos e 

homens perfeitos mas se 

livres de dor. Essa dor que sentimos e 

que não sabemos de que se trata, é de 

quando nos concebem nossos pais. O 

temperamento do que vamos 

desenvolver no ventre materno é 

fundamental para desenvolver no 

mundo social que nos vai tocar 

enfrentar e isto é produto do que passa 

dantes do nascimento, de quando se 

concebe. E é o que de menino vai 

formar o caráter baseado nesse 

temperamento. Há que estudar muito 

bem todos os fenômenos que ocorrem 

a nosso arredor, de como está a 



natureza, se nos sentimos 

pressionados, nos dar tempo. Por isso 

se todos adotamos a posição de ter um 

filho não para que traga um pan abaixo 

do braço, sina que para dar nós. Estes 

filhos se converterão em pais e mães 

algum dia e é preciso de que levem a 

herança da verdade de como foram 

feitos para que essa longa sabedoria, 

lhes faça o benefício a todas as 

gerações seguintes e com consciência 

de que o ser humano é frágil pelo 

descuido. Por isso com todo o apoio e 

com as pessoas adequadas, preparando 

para um nível espiritual muito alto; 

porque quanto mais informação e 

preparação dantes de conceber, virão 

melhores homens e mulheres ao 

planeta. Em poucas palavras não é 

questão de sorte de que um filho tenha 

determinadas características. Vai na 

estrela que lhe ponhamos quando 

fazemos o amor. 



Neste momento 

Neste momento gostaria de começar a 

percorrer o mundo, 

neste momento quisesse estar baixo a 

palmera de uma praia deserta, 

neste momento gostaria de ter muito 

dinheiro para o prazer, 

neste momento gostaria que me 

custodiem guarda de costas, 

neste momento gostaria de ter muito 

poder, 

trabalhar, ir e vir em seu ônibus, 

como por exemplo que me vinga a 

procurar um helicóptero à azotea, 

neste momento quero estar bem longe 

de você, 

para conseguir companhia, 



neste momento quisesse ser 

impermeable a pensamento, 

neste momento quisesse que toda 

minha família esteja em harmonia, 

neste momento não quisesse escutar 

ruídos nas escadas, 

neste momento preferiria estar em 

uma praia, tomando um coco e 

tocando a guitarra, 

neste momento me encantaria estar 

com meus amigos, os abraçar e 

besarlos, 

neste momento quisesse ter bons 

sonhos, dormir,viver,não criar, 

neste momento não quisesse que me 

olhe como estranho, 

neste momento tenho muitos sorrisos 

de amor para dar você, 



neste momento prefiro que não ria de 

mim, por seu bem, 

neste momento gostaria que se 

eduquem todos e que desapareça da 

fome da terra, 

gostaria que desapareça todo o de 

mau, os problemas que não existam, 

neste momento gostaria que não me 

olhe como de um estranho, 

que não me meça, não me cole, não 

me mate, 

neste momento o que quero é voar 

alto e chegar para as estrelas, 

neste momento, sempre neste 

momento quero que seja todo feliz, 

mas vejo que é impossível; 

de modo que evite-me duas coisas. 

Morrer de fome e de amor. 



E se não pode só quero uma coisa; 

olhar para afora do ar que deixa minha 

janela. 

As desculpas das paredes 

Na vida não se agradece nada se existe 

o repudio 

Animo-me, porque você não se anima. 

A insegurança trouxe-a o acesso à 

pornografía. 

Estamos na vida para conhecer-nos; na 

morte não nos ligaremos mais. 

Às vezes tomar vinho parece-se ao 

cariño de um pai. 

Os nunca vistos, estrelas fugaces. 

A hipocrisia fá-la quem não dá 

respostas. 



Há quem dizem que a árvore da fruta 

proibida era uma macieira; digo que 

era um bananero. 

Há tanta falsidade, que nem se nota. 

Há que ajudar aos pobres por seu bem, 

assim termina a delincuencia. 

Vou ser feliz; não me vão frustrar o 

médios. 

Os Ricos pensam assim: 

Pensar bem dos demais aburre, 

Falar bem dos demais reconforta, 

Atuar bem com os demais é 

verdadeiro. 

Por isso, 

O que pense bem se divertirá 

O que fale bem se melhorará, 

e o que atue bem viverá. 



Todos queremos isso; lástima que atual 

mente passe o contrário. 

Tu decide; 

Os pobres pensam assim: 

Pensar mau dos demais entretiene; 

Falar mau dos demais; doente, 

Ator mau ante os demais; 

desmente...por isso; (se juntamos as 

duas caras, resultaria) 

O que pense mau; se confundirá, 

O que fale mau; se enfermará, 

e o que atue mau morrerá. 

Para que não tenha rancores deve de 

aplicar o conhecimento. 

Há que voltar a começar evitando que 

digam você; principiante. 

Quando escuta a alguém o absolve. 



Qualquer pessoa que reclama algo 

precisado seu apoio. 

Muitas se fossem homens, duvidariam 

em ser feministas. 

Falam mau de mim; se enferman em 

seus próprios desejos e fazem a 

escuridão. Falam de mim ao redor, 

então falam de meus lucros; o que 

denota minha clareza. 

A vida é simples. 

Para que navegar em marés picadas se 

pode andar melhor em águas acalma. 

Há que ganhar sem perder o simples da 

vida. 

Outros andamos na vida nos ocupando 

de vocês, pérola vida, a ver se nos 

pomos de acordo... 

A cada qual tem sua alma, sua parede, 

sua vida, e está na que estamos não é 



um parlamento de leis; é a 

cotidianidad. 

Olhar para outro lado...ou inventar algo 

melhor. 

É por isso as desculpas das paredes, 

porque o alma é transparente. 

"Uma sozinha palavra de amor." 

Sinopsis: A história trata de um casal 

que se conhece por Internet, ela 

escritora e o músico. O um pouco 

maior que ela se apaixona e lhe dá a 

ideia para fazer um filme. Enquanto ele 

se imaginava como ia ser sua vida se 

essa mulher que estava ao outro lado 

de uma tela e a quilómetros de 

distância; estivesse sentada escrevendo 

junto a ele. Mas quando ao fim passa 

que se realiza o sonho, de estar juntos, 

algo inesperado passa, uma decisão 

que toma ela, envolvendo a terceiros 



lhe muda o rumo e o sentido aos dois 

da vida. 

Capítulo 1. 

_ Depois de uma separação conyugal, 

Maxi começa a escrever em uma 

página em internet, onde 

surpreendentemente se ganha um 

prêmio do exterior. É aí que em sua 

solidão ao ter perdido tudo pelo 

alcoholismo, lhe acerca uma garota 

chamada Maricruz que é escritora e 

quer saber sobre a vida de Maxi. 

Enquanto Maxi vive em sua solidão 

aprendendo a cozinhar, arranjando a 

casa que a tinha destruída, suportando 

a humillación dos comentários no 

bairro, o sempre olhando para adiante. 

Sucede então que Mary cruz uma 

garota realmente formosa, conversa 

com Maxi tratando de lhe tirar 

informação para fazer um guion e ele 

lhe ensina. Enquanto Mary cruz vai 



escrevendo o guion do filme, Maxi 

mete-se de cheio e faz-lhe a música, 

produz-lhe o guion. Pouco tempo 

depois Maxi começa a ter sonhos 

estranhos e dúvida da honra de Mary 

Cruz e bloqueia-a no google+. É aí onde 

começa uma história de idas e vindas 

com entre Maxi e Mary Cruz, onde 

Maxi elimina contas, se faz contas 

novas até que lhe confessa que ele está 

apaixonado dela. Ela respondeu com 

um poema "não amo você" o que fez 

que Maxi se afastasse de Mary Cruz por 

muito tempo, até que um dia decide a 

procurar. Como a tinha bloqueada em 

g+ põe seu nome no buscador e se 

encontra com uma sinopsis de Gens a 

ideia original do filme que Maxi lhe 

tinha dado e ela escrito. Mas passou 

algo, quando a encontrou em YouTube. 

Mary Cruz não pôs a música que tinha 

feito Maxi no video, utilizou outra, 



o qual lhe produziu grande humillación 

a Maxi. Pouco a pouco Maxi foi 

fechando círculos de amizades, 

olhando só televisão e provando nas 

rádios para ter difusão, até que lhe 

ocorre postular aos prêmios da música 

seu disco que tinha feito para Mary 

Cruz o qual é ganhador. Ela se inteira e 

sem o pensar se toma um avião até a 

casa de Maxi, chega o abraça e fazem o 

amor. 

Capítulo 2. (Três meses depois.) 

Acordam-se preparam o café da 

manhã, enquanto conversam de que 

bem lhes tinha ido na realização do 

filme e que eram muito felizes vivendo 

o um com o outro. Mary Cruz 

escrevendo e Maxi fazendo música, 

Assim viviam felizes, a ela lhe 

encantava a cidade, desfrutavam de 

caminhar pelo parque, ir ao cinema, o 

teatro, tudo em onde estava o artístico 



eles iam, inseparáveis o um com o 

outro, não se faziam dano, se notava o 

amor e a paixão de estar juntos. 

Decidem casar-se. 

Capítulo 3. 

O casamento foi todo um sucesso, 

chegaram amigos e familiares, gente 

famosa, colegas, de todos os lugares do 

mundo 

para a cerimônia, a imprensa, eram 

muito famosos. E ao outro dia eram 

portada de revista. Enquanto vão-se de 

lua de mel a uma Ilha formosa, onde se 

apaixonam perdidamente da paisagem, 

de sua gente, de sua natureza. O que 

lhes faz duvidar a para perto de sua 

vida na cidade, mas o calam e voltam 

para a cidade em Set. E seguem em sua 

formosa história, de vida fazendo 

música, escrevendo, recebendo 

amigos, sentados o um com o outro 



trabalhando os dois juntos no living era 

algo formoso. Inseparáveis. 

Capítulo 4. 

Até que um dia Mary Cruz recebe a 

carta de um estranho, a citando para 

ver em um shopping. Ela lhe diz a Maxi 

que se vai de compra e tentada 

pelo que lhe ia dizer esse homem sobre 

os segredos de Maxi e também por um 

pouco de aburrimiento no casal, ela 

acede à cita. No encontro ele lhe 

mostra informação sobre o passado 

terrível de Maxi, de sua loucura, de sua 

drogadicción, de sua abandono social 

que tinha tido dantes da conhecer, de 

sua duvidosa sexualidad. E é de modo 

que Mary Cruz começa a sair com 

Pierre um acaudalado francês. Que a 

conquistou somente com lhe dizer a 

história de Maxi e que ela era 

demasiado para Maxi. Ela começa a sair 



com Pierre por uma grande desilusión. 

Já o olhar à 

cara a Maxi não era o mesmo, ainda 

que eles seguiam sua vida como 

sempre. O único é este terceiro, Pierre, 

que deseja de uma forma desmedida a 

separação de Maxi com Mary Cruz. É 

de modo que Muito Cruz procurando 

novos caminhos na vida também se faz 

amiga de uma vizinha, Myriam, a qual 

se começa a meter na vida de Maxi e 

Mary Cruz. Até que com artimañas 

consegue os separar e Mary Cruz se vai 

viver com Pierre na qual começa a ter o 

roll de dona-de-casa, enquanto Pierre 

um homem de negócios fazia das suas. 

Maxi fazia muito tempo que estava 

inteirado de que Mary Cruz tinha uma 

aventura com Pierre, mas a deixava e 

não dizia nada porque a amava apesar 

disso o pensa que "Uma mulher deixa 

de ser sua mulher, não quando engane 



você, sina cundo se consegue uma 

amiguita". Irremediavelmente 

começaram os ataques a Maxi da 

imprensa já que sua música tinha 

decaído junta como tinha decaído sua 

vida junto a Mary Cruz. Maxi 

novamente em solidão enfrenta o 

repto de suportar rumores, os quais 

proviam/provinham uma e outra vez de 

Myriam que era uma mulher traumada 

que não tinha tido uma vida feliz e a 

fazia insuportável a todo mundo, 

odiosamente separando casais. Dizia-

lhes a todas que tinha que ir provando 

com os homens, foi de modo que 

arrastada pelo jogo se vai ficando 

sozinha, condenando inclusive a sua 

própria filha. Mas Maxi seguiu sendo 

fiel. 

Capítulo 5 (dois anos depois) 

Um dia Maxi levanta-se como todos os 

dias e vê uma carta de citación do 



julgado, era Mary Cruz pedindo o 

divórcio. O coincide e ela com um 

muito bom advogado lhe tira todos os 

pertences materiais por arpías de 

Myriam para que ela lhe faça mais 

dano a Maxi. Mas como Maxi não era 

materialista lhe cede todos os direitos e 

lhe dá a fortuna que com tanto 

esmero e cariño se tinha ganhado. 

Agora Mary cruz se o tinha perdido a 

ele. Aferrada a um mundo rítmico de 

divisas tenho investimentos de correr 

depois da carteira com amizades falsas 

da que não podia ser afastado e 

totalmente arrependida. Maxi 

enquanto escrevia sua música vivendo 

novamente em solidão tratando de 

esquecer a Mary Cruz e consegue-o. 

Escreve sua obra para Chelo 

"Harmonia”. A qual tem um grande 

sucesso quando um artista telefonema 



Vivian a interpreta e se faz famosa com 

a peça. 

Capítulo 6 

A vida de Mary cruz seguia seu ritmo e 

o de Maxi sua harmonia. Foi então aí 

com a morte de Myriam onde se 

reencontraron no enterro e não se 

reviram jamais. Depois de trocar umas 

palavras e miradas penosas. 

Capítulo 7 

Maxi então toma a decisão de ir-se a 

viver a uma ilha e escolhe a que com 

Maricruz tinha estado de lua de mel. É 

aí onde entra a um teatro e vê uma 

chelista interpretando sua melodia 

para Chelo "harmonia". Era viviam, a 

que quando o vê entrar ao teatro da 

Ilha diz "Um aplauso para Maxi o autor 

desta peça" todo o público o aplaude e 

Vivian e Maxi se apaixonam. E 

começam uma vida juntos divertindo-



se como nunca, se entendendo, 

falando muito entre eles ,fazendo 

planos, fazendo o amor, se deixando 

cautivar pela beleza e o encanto, sendo 

mais singelos, vendo a vida mais 

naturalmente na areia, se levantando o 

ânimo, deixando a dor causada do 

passado atrás, demonstrando que ser 

feliz novamente é possível. 

Capítulo 8 (1 ano depois) 

Maxi olhando as ondas suaves do mar 

baixo o faro, olhando os lobos 

marinhos junto a Vivian abraçados, ela 

o acaricia no cabelo e lhe diz "Amo 

você". 

Frases do exílio 

Tomo o controle e eleja por quem 

queira ser danificado. 

O direito de todo trabalhador deve de 

ser, o não trabalhar. 



Tudo está fato para você, mas pode 

eleger tomar o feito ou não. 

Coração danificado, espírito invasivo. 

Ao que invade você, lhe demonstre 

critério. 

Não ataques a quem querem você por 

um malentendido; trata de encontrar o 

que se interpôs. 

Porque o que não se outorga é o que 

mais se defende. 

Quando não há resposta, se serve a 

fúria do sadismo. 

Todo o compulsivo é mérito do sádico. 

Para a música, se a ordem dos fatores, 

altera o produto. 

Costumam desprezar você as pessoas 

com repudio. 



Infeliz a guerra ingênua cheia de 

rejeições, onde sozinhos conquista o 

desprezo. 

Ser digno é não estar atascando. 

A pedra, esta seja superior; igual se 

lima com o água que passa. 

Jamais se aflija pela solidão; todos 

seguem sendo os mesmos. 

A história esta cantada em um espelho. 

Passam uma pelota chamada fome. E 

defendem-se sendo competitivos; Estes 

fazem que alguns façam grandes coisas 

e outras verdadeiras estupidezes. 

Alenta miseráveis, cairá na miséria. 

As almas estão fora do corpo; é o que 

chamamos Deus. 

Púdrelos e faça dinheiro. 



E n os sonhos passeiam-se o ego, no 

palácio que se construiu o ir altruísta. 

Com a consciência tranquila, todo 

ataque é superficial. 

Ser altruísta em um mundo onde se 

vende o ego? 

Às boas pessoas não lhes afeta a 

verdade, entendem que a cada qual 

tem a sua, e nessa livre expressão se 

faz a democracia. 

O difamar a um inocente, é a 

ferramenta do covarde. 

Tratarão de fazer você o mau; simples 

"Nada gostam". 

Há que dar graças às pessoas que nos 

criticam; pois temos servido de 

exemplo. 

Jamais tenho dito nada que outro 

homem não tenha pensado. 



O que se oculta depois de uma 

máscara, não é uma cara é uma 

máscara. 

Não existe sábio que não tenha 

reflexionado seus frustraciones 

Tempo tem para mim; pois tempo 

tenho para você. 

Difícil fazer-lhe entender a verdade a 

um néscio. 

Se lutas com minhas palavras, tenha 

cuidado, conheço a armadura melhor 

que você. 

O maestro quando ensina você 

aprende. 

Passam muitas coisas raras, mas eu não 

passo; não sou raro. 

Pensei que se rezava nas igrejas e em 

privado; não nos campos. 



A doçura quando alça há que a cuidar 

muito. 

Meus amigos são os que levo no alma; 

não no celular. 

O desprestigio é sua arma; contra você 

mesmo. 

Faça de doer até que a dor não doa 

você; aí madurará. 

Posso-me equivocar, mas não 

confundir. 

Se vê guerra; terá conto de guerra, se 

olha paz terá um conto de paz. 

O dinheiro não é o problema, é o mau 

uso ou bom uso que lhe dá 

Um dia se encontrará com uma pessoa 

mais forte que eu e tremerá. 

Querer sacar a inveja é como querer 

sacar a raiva de um cão. 



Tenho-lhes uma boa notícia; terminou-

se a época da inquisición. 

Deixem-me toda minha vida em paz e 

não escreverei uma sozinha linha. 

Acordos 

O álcool não conduz a nenhum lado, é 

por isso que aos bêbados não lhes 

permitem manejar. 

As canções em Inglês, apagam a 

memória auditiva das canções em 

espanhol. 

Todas as coisas incríveis estão feitas de 

ficção, é justamente por isso que são 

incríveis. 

Tome o controle do que deseje e eleja 

por quem queira ser invadido. 

O direito de todo trabalhador deve de 

ser o não trabalhar. 



Tudo está fato para você, mas se divide 

em dois quando você elege. 

Coração danificado, espírito invasivo. 

O conflito histórico entre as religiões, 

danificam as almas, confundindo as 

liberdades do espírito dos homens. É 

por isso que existem povos invasivos; é 

como se se estivessem defendendo 

com honra de não ter que suportar 

mais a humillación, que se deu ao 

longo dos séculos, de seus passados de 

escravaturas psicológicas. 

Ao que invade você lhe demonstre, 

critério. 

Não ataques a quem quer você por um 

mau entendido, procuram no 

superficial que é a interposición. 

Porque o que não se outorga é o que 

mais se defende. 



Voltaremos a ser irmãos, quando o 

adversário do homem seja superior 

para todos por igual. 

Enquanto vive que a vida é formosa e 

não se ataque a você mesmo, sempre 

chega o amor. 

Impedimentos 

A frase mais popular das redes é " 

Sempre o mesmo" e "Não há 

ninguém", o que não é verdade. 

Verdadeiro é que tenhamos que fazer 

os labores quotidianos. Mas hoje em 

dia estamos todos conectados. Ao ter 

muita informação é muito difícil mentir 

às pessoas que enviam você 

mensagens e se fazem os 

desentendidos. Aclaro-lhes que como 

antigamente estavam as colectividades 

e clubes sociais, hoje estão as redes 

sociais. O que me chama a atenção é 

que pessoas maravilhosas tenham tão 



poucos seguidores e que não se faça 

uma política mais humana que não 

esteja baseada no lucro do poder sobre 

o outro. Às vezes passa que sentimos 

medo de ser ignorados e nos 

perguntamos muitas vezes do porquê 

precisamos imperiosamente um gesto, 

enquanto outros brilham por sua 

ausência. Vamos começar a pensar que 

somos todos humanos e que nos 

merecemos o melhor. Há uma 

canção de ser giram que diz "O alma, 

seus olhos, suas mãos são igual a mim". 

Também é isto uma via de escape para 

procurar companhia, reconhecimentos, 

encontros e publicar o que nos sucede. 

Mas volto a perguntar do porquê há 

pessoas que põem impedimentos e 

outras que impedem; a resposta é que 

de repente brilha em uma rede e em 

outra não e termina de repente lhe 

tirando prioridade a uma pessoa que se 



acerca a você tomando você como uma 

prioridade em sua vida e você lhe faz 

uma exceção, porque há resto. Em 

especial o que procuro são amizades e 

passo muitas horas do dia trabalhando 

para ter amigos, como o faço agora, se 

trata de baixar uma mudança todos e 

nos pôr a pensar que a ninguém gosta 

os impedimentos , nem dos truques 

misteriosos "Ao que fala você lhe 

contesta, sina é má educação “E é que 

a grande oferta que temos a 

terminamos todos os dias na cama e 

seguimos nesta ousadia de tratar de 

encontrar o perfeito e nos esquecemos 

de dedicar o tempo necessário para os 

amigos. "Isto não é o noticiero da 

televisão" é um clube de amigos e se há 

pessoas que têm ou tiveram a sorte de 

ser valorizadas mais bem-vindas sejam 

pára que ajudem a outras, mas não 

pode ser sido mesquinho. Ninguém se 

comprou nem um segundo de seu 



futuro e enquanto esperamos que 

acordem desse sonho, lhes digo se 

põem impedimentos por certezas, raça, 

religião, gordo ou magro se está caindo 

na discriminação. Há gente muito 

elevada é por isso 

que às vezes sente medo de escrever 

ou de alentar uma causa "Não 

queremos pensar, queremos todos 

fazer cucharita" e muitos não temos a 

ninguém. A caso estamos-nos voltando 

despiadados entre nós, mentirosos ou 

fallutos para conseguir algo, nossas 

ilusões, isso me parece bem, mas 

sempre terá pessoas melhores que 

você e que eu. Então pergunto-me Que 

tem que ver o dinheiro com a amizade? 

Parece que é o olfato malvado no qual 

quiçá um amigo que não tenha 

demasiado dê você bem mais, em 

cariño, em comida, em ternura. Mas 

aposta a mais, esse é seu impedimento, 



espero algum dia mudem as coisas e 

voltemos a ser irmãos ou ao menos 

pessoas sensatas e sem caretas. O 

impedimento está dentro de nós 

mesmos. Se consegue-se destrabar e 

esquecer o passado contra vento e 

maré, para conservar um pedacito de 

coração para o instante em que em 

realidade precise ajuda. Por isso digo 

você, aqui há alguém, aqui espero 

você. 

Sugestões 

Estamos vivendo em um mundo onde 

temos que lidiar com as emoções. 

Desde dantes de nascer concebemos 

em nosso ser informação; estas 

informações podem ser esquecidas ou 

permanecer no tempo, e é assim onde 

se tecem o que podem ser para umas 

emoções positivas em 



um tempo. Também podem ser 

emoções negativas para outros em 

outro tempo e é bem como se vão 

mudando as ideias sob medida de 

quando vamos crescendo, 

convencendo de algumas coisas, e 

olhar com verdadeiro descreimiento 

outras. Mas constantemente e em 

tempo presente temos que tomar 

decisões que alimentarão nosso auto 

estima e é aí onde o papel da sugestão 

toma seu protagonismo. 

Tem-se muito em conta sobre o que 

nos disseram, o que temos lido, o que 

temos observado, em definitiva o que 

temos sentido. É de modo que os 

meios podem favorecer ou prejudicar 

as aptidões das convicções. É assim 

tanto que quanto mais repetitiva seja 

as sugestões por parte de um 

organismo, bem mais sensível ou 

sensitivas vamos estar a determinada 



sugestão. Mas há pessoas que praticam 

o auto sugestão, são as pessoas 

inteligentes que não são arrastadas 

nem pelo sistema nem pela ansiedade 

destes tempos. Isto é, previamente há 

uma sugestão externa, esta se 

toma ou se desfeita ou se muda ou se 

redirige para algo mais construtivo para 

a pessoa, depois se vira para a 

sensação que quer ser recebido ou que 

quer ser gerado em um grupo de gente, 

com um motivo político, social ou 

econômico. 

Isto é os impulsos que recebemos, os 

transformamos em poder criativo ou 

destructivo, não poderia ser falado de 

que existe uma linha divisória entre o 

bem e o mau, 

quando em realidade existe a sugestão. 

É que a grande maioria das pessoas 

estão dentro de uma sugestão, assim 



seja de amor, de ódio, de vergonha, de 

comodidade, de conformidade, de 

libertação; e estes papéis vão mudando 

segundo a conveniência da pessoa, da 

sociedade ou de um grupo. 

Por isso é boa a sinceridade na 

sugestão; isto é se falamos com outra 

pessoa e falseamos ou mentimos e 

ocultamos, faz-se um círculo vicioso de 

informação equivocada, faz-se uma 

força totalmente destructiva para 

todos os envolvidos. Em mudança a 

sinceridade e a honradez e a educação 

dão lugar a sugestionar à outra pessoa 

para que consiga seus objetivos. É por 

tal razão que a gente consome mais do 

que precisa, porque está sugestionada 

na crítica do mundo das sugestões 

econômicas que se fazem, políticas - 

populacionais. 

Todos parece que estamos esperando 

uma grande sugestão, o melhor gol, 



uma ascensão no trabalho ou um 

reconhecimento e parece que 

eliminamos a ideia de que sozinhos 

realmente podemos gerar esse 

ambiente, essa situação. Não quero 

dizer que as pessoas que seguem todos 

os paradigmas sociais não sejam felizes, 

fortes e sãs. Mas às vezes não deixam 

entrar em seu círculo cria novas que lhe 

saquem o esquema, para uma nova 

forma de felicidade. E só com o passar 

dos anos se sente falta, porque não se 

fizeram as coisas em tempo e forma. E 

em 

esse mesmo instante há muitíssimas 

pessoas que passam pensando no que 

os demais têm e como o utilizariam, do 

porque uma pessoa tem todo e não 

consegue ser feliz; é isso que está 

sugestionada no dormido no profundo 

e não sabe ver que a carência de 



afectos, de diversión, incumben a 

compartilhar e a não se deixar mandar. 

Mas em definitiva não há que esperar 

nada, pode ser estado mobilizado o 

tempo todo para criar a emoção que 

desejamos e desde aí quando estamos 

preparados a compartilhar e isso é 

amor. Na sociedade quanto mais 

cresce-se em anos , mais exige-se e 

esquecemos-nos da cercanias de 

pessoa a pessoa e esquecemos-nos do 

sofrimento alheio, é que não o estamos 

vendo e temos como que adivinhar se 

nos acercar ou não, a um grupo, a um 

parque, a estudar, a organizações de 

ajuda, a trabalhar por algo melhor. É 

porque estamos mau sugestionados 

um pouco por todo o que vem desde 

afora e não podemos decifrar para que 

tanta coisa que não podemos fazer, 

comprar, ou simplesmente nos faz 

infelices, mas se o faz todo mundo, nos 



perguntamos, se estão sugestionados e 

para eles está bem esse mundo, o 

aceitam, o acariciam e se levam bem; 

gostam. 

Mas ainda que sentimos que nos 

afundam que nossos sentimentos são 

em vão podemos imaginar sugestões, 

isto é que podemos falar a nosso 

coração por nós mesmos. O que passa 

quando se procuram 

soluções psicológicas em textos 

pequenos, estão feitos na rebeldia das 

raízes do mau, ainda que convertam-se 

em algo positivo para nossas vidas, 

depois o esquecemos encontramos 

outra coisa e fica tudo na nada. Podem 

ser feito ondas de sugestão para chegar 

ao sucesso por qualquer médio, mas 

caímos no vazio, na solidão na 

debilidade mental. Porque sabemos o 

que estamos fazendo e nesse propósito 

nos esquecemos das coisas formosas 



que podemos inventar em nossa 

mente, lhes conto; Faz uns anos ia ir-

me de férias, dantes de ir imaginei-me 

todo como ia ser, as paisagens, a gente, 

o meio; e não foi algo mágico, foi quase 

bem como o pensei, pois me tinha 

sugestionado. 

Desde qualquer estado e qualquer 

ponto de vista sempre é bom o pensar 

bem dos demais, estamos o tempo 

todo conectados, é por isso que 

estamos vivos e essa conexão que é a 

empatía se distribui, como fazem os 

meios de comunicação, sugestionan e 

depois conseguem seus objetivos. Mas 

passa-me que nem isso é mais forte 

que meus pensamentos, se penso 

dentro de um momento me vou rir, 

provavelmente me ria, leva tempo mas 

se pode. Em um mundo onde parece 

todo dominado, o pensamento 

pertence à cada pessoa, seus sonhos, 



suas esperanças, suas decisões e suas 

sugestões. 

O desenvolvimento das aptidões 

incumben à cada pessoa, à cada 

impressão digital, ainda que às vezes 

vejamos interrompidos nosso desejos, 

mas todos nascemos para conceber 

informação que nos contribua segundo 

nosso meio, o que vemos sofrer, o que 

vemos como salvavidas, o que 

aprendemos improvisado de alguns 

parentes nos dão as pautas do que vai 

ser nossa profissão. Por isso é tão 

importante o tema das sugestões. E há 

momentos em que tudo nos põe na 

contramão, os violentos espreitam, as 

pessoas que nos invejam e é por isso 

que a sugestão às vezes se equivoca ou 

nos sugestionamos erradamente. Mas 

quase sempre podemos modificar as 

situações com um pouco de esforço. 



Agora se dão conta como todo está 

sugestionado, não se esqueçam de 

meditar e sugestionarse a vocês 

mesmos, a cada qual reza por si mesmo 

por dizer de alguma maneira. 

Se as coisas analisa-as a você mesmo 

não precisa nada mais que sugestionar 

aos demais com o mais belo que se deu 

a natureza. Porque em definitiva todos 

precisamos de todos. O exercício da 

sugestão, é ter paciência para os 

tempos duros, depois desfrutar de seus 

planos, perdoar o tempo todo o 

externo que é mau, e/ou virar para sua 

felicidade, pensar como pode ajudar, 

não se sentir culpadas por coisas 

alheias, pensar que a cada qual faz de 

suas ilusões o que queira, respeitar aos 

demais, não lastimar, enfrentar as 

rupturas, se levantar, voltar a começar, 

renovar a memória, deixar o passado 

atrás, e construir em sua mente o 



inimaginable para que um dia seja 

verdade. 

Bilhete ao amo você 

Por quantas coisas passamos na vida, 

por quantas incertezas e dúvidas, 

trabalhos duros, ir, vir, fazer dê fazer, 

Aguentar a dor do coração 

afogar em um copo de vinho, 

mas mostrámos o melhor de nós, 

esquivamos gente e damos lugar a 

outros, 

viajando ou sendo passageiros de uma 

viagem 

estranhar sofrer, lutar, chegar, 

Por quantas coisas passamos na vida 

procurando a frase justa, a palavra 

exata, 



Por quantas coisas passamos na vida 

carregamos com emoções dolorosas 

procuramos estratégias, comemos e 

emagrecemos, 

escrevemos, vamos ao gimnasio, 

aperfeiçoamos-nos constantemente, 

suportamos solidões destructivas, 

passamos elegendo os pensamentos 

às vezes quase não dormimos, nos 

refugia uma melodia, 

Por quantas coisas passamos pela vida, 

procurando seu gosto, o tacto, a 

verdade, 

pensamos na sorte e o tempo corre 

e ao olhar atrás repete-se todo 

pessimista, 

tratamos de encontrar a solução 



a medicina que nos faça mais felizes, 

e assim a cada qual com seu mochila a 

custa, 

sobrevive doces momentos e amparos, 

E de vez em quando a vida nos põe de 

nosso lado 

e não entendemos porquê, 

porque de repente tudo termina, 

e ao olhar atrás vemos-nos tão felizes, 

tão felizes como agora e sem saber 

usar a vida, 

que passa tão rapidamente, entre 

nostalgias 

sentimentos de prazer e bem-estar, 

que após passar por umas quantas 

surpresas, 



damos-nos conta que o único que 

pretendemos é, 

dizer à mulher que gostamos; quase 

tiritando. Amo você. 

Defende o Amor 

Defende sempre o amor sabendo; 

Que na sociedade em que vivemos o 

dinheiro é o primeiro; então defende o 

amor brindando sua sabedoria para 

que não te lastimen. Defende sempre o 

amor sabendo que o medo está 

apoderado da gente, pois brinda paz e 

complacencia. Defende sempre o amor 

sabendo que o mais difícil é detectar ao 

invejoso; mais aconselho não ajudar 

em nenhum aspecto, pensa que "O 

invejoso tem a cabeça quente". Não 

permita que queimem você. Eles 

gostam muito que se ria de de você 

mesmo e alimente seu ego. Defende o 

amor sabendo que o verdadeiro poder 



"não ajuda azarados, pensam que se 

contagia, e não é assim" mais defende 

o amor de quem te reta, insulta você, 

cola você, defende o amor sendo 

valente. Defende o amor dos 

burócratas, tramposos, injustos; "Dos 

lobos vestidos de cordeiros". Defende 

seu amor, não faça pânicos, porque 

lhes afeta a seus seres queridos seus 

medos e afasta a família. Defende o 

amor até que o vencido aceite ser 

vencido e o vencedor 

aceite a paz. Defende o amor, ainda 

que sinta que descartam você, quando 

os pensamentos negativos e a espera 

desespera Faça algo! Os demais estão 

competindo por coisas inalcanzables e 

quiçá você possa contemplar um 

formoso entardecer ou sentir o água 

que cai por suas mãos. Defende o 

amor, jamais utilize a vingança, é um 

ato imaturo, sem diplomacia. Defende 



o amor recordando que se proíbe algo 

à outra pessoa 

não gostará. Pensa que quando não há 

saída, também não há calamidades, 

todo se arranja na vida. Defende o 

amor perdoando você a você mesmo. 

Defende o amor sabendo que os que se 

põem na contramão da paz e do gozo 

se pudren entre suas próprias calunia. 

Recorda sempre que a gente sempre 

procura o sucesso para não ser parte 

das massas e não estar entre médio de 

ninguém. Defende o amor, do próprio 

amor; "Porque costumam desprezar 

você as pessoas com repudio". Defende 

o amor, sabendo que as pessoas que 

fazem você esperar estão neutro 

logicamente doentes. Não permita 

condicionar seu amor a uma sozinha 

pessoa. O amor tem muitas formas de 

dar e receber. Defende o amor com 

confiança, não ache que é uma pobre 



pessoa, não ache que ninguém quer 

você, não ache que é mau filho, mau 

pai, má mãe , mau irmão ou o que 

possam dizer pessoas que estão em 

más condições. Defende o amor, jamais 

permita que digam você que é 

sexualmente mau ou que em sua 

profissão não és eficaz, expressa suas 

ideias, não deixando 

que as pessoas tratem você como um 

trapo de andar. Defende então o amor 

com honra. Imagina o que queira 

imaginar, mais trata de não deixar você 

manipular por essa inveja, por esse 

dinheiro, por esse medo. Defende o 

amor como um refúgio resguardado de 

todo o mau possível. Que as 

emocionem gerem mais amor, que se 

contagie, que o amor seja alegria, que 

algo superior o maneje. Aprende a ser 

fiel, o sexo não o é tudo, um se pudre 

de ter sexo, mas não de fazer o amor. 



Segue os ensinos de todo o sagrado, 

sem descuidar sua pessoa, seus atos e 

seu destino que forja. Defende aquele 

velho amor que vai voltar, recorda tudo 

no caminho até hoje recebendo amor e 

terá amor suficiente como pára toda a 

vida e apesar de tudo. Defender o 

amor. 

Mística 

Crê em anjos se quer crê em Deus. 

Pode crer na divina providência tanto 

como em duendes. Crê na salvação 

após sua morte ou acha que após a 

morte não há nada. Crê nos espíritos 

que acompanham você ou crê no 

material. Acha que tudo o dará o 

dinheiro ou acha que a força da 

natureza é superior. Crê em ser 

aventurero ou acha que em onde 

está pode fazer tudo. Crê nos livros 

sagrados como algo sagrado. Crê em 



sua própria escritura. Crê no esotérico 

e crê na realidade Crê nas forças se por 

se talvez manejam você e crê em seu 

próprio poder. Crê nas forças estranhas 

tanto como sua força seja certera. Crê 

na medicina mas se é forte não 

esqueça a alquimia. Crê sempre em 

algo superior. Nas tormentas e como 

influem em nós. Crê no ar que rodeia 

você e acha que o feito pelo ser 

humano não domina. Acha que o 

inventado, são casualidades do tempo. 

Crê no universo ainda que não seja o 

único. Crê na paz dos sacerdotes e acha 

que se salvará só com dinheiro. Crê no 

vinho e o pão, mais crê em quem dá-o. 

Não traições por nada do mundo; 

eduque-se. Acha que pode conseguir 

conquistar o mundo a sua maneira e 

acha que pelo mundo 

indefectiblemente passará pouco 

percebido. Ao mundo veio Deus e 

mataram-no os soldados, como a 



tantos outros. Pode ser vivido do amor, 

a maioria da gente é boa, só há que 

lhes dar o que precisam física ou 

espiritualmente para que não se 

sentam vazias. Crê no psicólogo, mas 

mais em seu pai. Evita sobretudo meter 

você em problemas, esses que surgem 

com as coisas novas. Os pais são 

imperfectos tanto como você. As 

mulheres e os meninos têm que ocupar 

seu lugar de mordomia. Jamais escute 

aos malhechores e aos golpeadores. 

Aprenderá muito de seu mascota, 

cuide-a como se fosse você Acha que 

não estas limitado; o que põe 

os limites é o amo de seu estômago. 

Nos momentos de sua adolescência 

evita as drogas. Nos momentos de sua 

maturidade trata de deixar as legais. 

Pois não misture. Se misturas vai ter 

confusão com Deus e com o Diabo. O 

diabo não existe. Acha que verá muitos 



filmes de terror; todas inválidas ante 

uma realidade corrupta e supérflua. Se 

valente. Acha que o que deseja o pode 

atingir estando vivo. Não se intoxique o 

corpo. Mais a elevação de sua ser não 

deve de ser castigada. Aceita a 

sexualidad dos demais, qualquer seja 

seu sexo, mas não se envolva nos que 

estão já feitos. Recorda bem que o 

proibir fará você escravo de suas 

conquistas. Não sofra em vão por um 

mundo injusto. Terminaremos todos 

juntos após esta ousadia que é a vida. A 

morte não existe, existe a mudança. 

Então ama aos bebês que estão pelo 

descobrir tudo. Acha que é livre de ter 

prazeres, mas recorda que dessa forma 

pode contribuir com a desventura. 

Elege um guia. Não se distraia 

procurando o sucesso, o principal 

propósito 



como o pão, são as pessoas. Perdoa ao 

azarado, mas não se meta em seu 

infortúnio. Crê sobre todas as coisas 

que sempre chegará o amor. Mantente 

firme em sua personalidade, só assim 

as mudanças serão a seu favor. Jamais 

proíba, dessa forma encontrará a 

sabedoria de construir e de construir 

você. A humanidade está semeada de 

medo; crê em fugir. Acha que jamais 

ficará sozinho e não faltará você nada. 

O instinto mais que para o amor tem 

que ser para a paz. A liberdade recorda 

que se encontra da duas. Recorda 

sempre que as grandes pessoas sofrem 

ao igual que você. Sobre todas as coisas 

também crê em viver na vida. Acha que 

sairá cedo de onde se afunda. Aos que 

insultam você jamais lhes dê a mão têm 

que aprender. Acha que está no 

momento indicado da história. Trata de 

não murmurar. Cantam, visita seus 



amigos e familiares. Mais crê no 

esquecimento, que está todo 

esquecido, só assim poderá perdoar 

você a você mesmo. Crê em subir à 

cume a todos os seres humanos lhes 

toca. Respeita ao superior ou ao sábio 

e caminha achando que o mundo é 

para você. Acha que o passar pela vida 

é uma escritura. Divirta entre a pressa, 

a confusão que geram uns poucos. 

Segue os mandamientos e jure-se ser 

um ser humano nada mais do que é, do 

que somos um ser humano; Mas jamais 

perca a dignidade de lutar por um 

mundo melhor, sei que pode. Acha que 

as boas mulheres existem. 

Minha amiga preferida 

Dão-me vontades de não a tocar, 

porque se sente muito amor, amor de 

proteção, para que não a danifiquem. 

Minha amiga preferida é formosa, a 

mais formosa das mulheres, a que 



sempre me acompanha em meus 

sonhos, a que acomoda minha 

almohada para que durma bem; 

ainda que não esteja a meu lado. É essa 

pessoa que sento todos os dias com 

vontades de elevar até o céu, minha 

amiga preferida tem sexualmente algo 

entrañable que acorda meus abraços 

incondicionais e a caricia de sozinho me 

querer. É por isso que é especial, 

porque ela gosto, me encanta e 

mantém de puntillas da magia de ser 

amigos. Minha amiga preferida não 

tem o tempo todo para mim mas me 

ajuda quando a preciso. Ela é quem 

está apesar de briga porque entre nós 

existe o perdão. 

Minha amiga preferida é inteligente, é 

também minha irmã, é a mulher que 

todo homem quisesse, a que faz você 

da nada, a que condena você se deseja. 

Minha amiga é mais que uma mulher, é 



fôlego, é a que dá vontades de seguir 

adiante, ainda que nos digam cursis, é a 

que apesar dos anos a quero e a 

lembrança sem a ver. Minha amiga 

preferida sabe meus segredos mas não 

os disse e ainda que ela goste de toda a 

vida vai ser minha amiga preferida; 

porque o que se prefere é jóia e não 

lodo. Minha amiga preferida é a que 

gosta que de eu pense que não se 

lembra de mim e ela sempre se lembra 

o sento, o pressinto; é a que me faz em 

um poema na cada canção, a que 

aguenta. Minha amiga preferida 

quando está perto me dá suas brisas de 

calor para que não decaiga, me faz 

mais homem, me inventa histórias 

maravilhosas e me corrige quando faço 

algo mau. Ela é minha colega de 

aventuras e sempre faz o possível para 

que a entenda. Minha amiga preferida 

sabe que eu quero ser algo mais com 



ela; e em realidade não seja por que 

não nos animamos, porque em segredo 

o conto ela é minha amiga preferida 

porque em realidade seria meu sonho e 

minha felicidade que seja. Minha 

mulher. 

A prova da vela 

Tomemos uma vela. Acendemo-la, 

tomamo-la entre nossos dedos e 

observamos seu brilho de bem de luz, 

sentimos seu calor e seu hermosura e 

sua boa onda. Mas pouco a pouco vai 

caindo a isca e é aí onde nos 

queimamos, se não a pomos em um 

lugar firme ou em outras mãos seguro 

ou sina manejamos bem os tempos e as 

emoções. É assim a sociedade e por 

isso precisamos nos comunicar, a vela 

pode ser a palavra ou um ato em seu 

esplendor, mas tarde ou cedo nos vai 

queimar a isca se sustentamos muito a 

dita. É aí onde compreendemos as 



relações entre os seres humanos. A 

palavra, o ato e a isca têm seu limite e 

para não nos queimar queremos para 

posar toda a beleza em algo firme ou 

passar a outras mãos. Isto é quando 

não encontra respostas a vela, a dita e 

o formoso está em suas mãos. De você 

depende com quem compartilha suas 

palavras e seus atos dantes de queimar 

com a isca e não ser escutado. 

Depende da cada ser humano e sua 

tolerância. Tenho aqui o equilíbrio da 

generosidad. Cabe 

destacar que se a idolatramos em 

frente a nossos olhos, não só nos 

queimamos sina que nos 

enceguecemos.4 

A arte de reflexionar 

Na vida passam-nos coisas, essas coisas 

podem ser refinado ou dar-lhe uma 

forma brusca em expressão. A reflexão 



procura dentro de si mesma a verdade. 

Ainda que para o resto do mundo não 

seja verdadeira a reflexão é individual, 

mas compete a coisas que nos passam 

por ação ou por inércia, filtradas para 

lhes dar em forma artística o que 

queremos que chegue aos demais. Não 

assim o impulso que se contra diz. 

(Conquanto precisa-se muitíssimo 

impulso investido para 

reflexionar).Imaginemos um cartaz em 

uma rua que diga PARE, há quem se 

detêm e há quem não respeitam, os 

que não respeitam levam sempre a pior 

parte. Os que respeitam o cartaz olham 

para todos lados, deixam passar ao 

peatón, e quando podem cruzam para 

o outro extremo. Sabendo que esse 

cartaz também o pode pôr um mesmo 

para o bem dos demais. Costuma de 

suceder que na vida real e 

interpretativa, como ser os sonhos, 

tudo vai tão de pressa que se não 



reflexionamos passamos bruscamente 

o cartaz de PARE, mas se nos tomamos 

um tempo, não há porquê ser artista, 

na viagem 

ao trabalho, e planificar e pensar de 

como podemos melhorar as relações 

interpersonales, nosso rendimento e de 

como poderíamos ser mais felizes. É 

por essa causa que na escalada da vida 

temos que ser muito cautos, porque as 

coisas que nos passam são provocadas 

por nós mesmos. Em si mesmo ao 

escrever estas palavras me estou 

provocando algo em momento 

presente e futuro, e é a lei de uma 

força superior a que decide quando 

segue a inquietude ou quando cessa. 

Em meu caso particular quando vou 

fazer uma obra me tomo muito tempo 

de esparcimiento para estudar do 

como ficaria melhor em seus detalhes; 

já quando se estuda o projeto começa 



a reflexão, e isso é somado a nosso 

diário viver. De modo que com nossas 

experiências mais as do meio podemos 

chegar a dar voltada situações, fazer 

passar da tristeza à alegria. Por 

exemplo. E se fazemos muito este 

exercício de reflexionar chegamos a 

dominar nossos pensamentos e até 

nosso destino; mas há que ter muita 

coragem. Se claro que há que olhar 

para atrás quando se vai fazer algo, 

mas em tempo 

presente estamos ligados o tudo com o 

todo e essa é a graça de virar em meu 

caso ao crescimento pessoal, mas pode 

ser virado para outras emoções. Claro o 

ser reflexivo implica um cúmulo de 

emoções até que a obra não esteja 

terminada. Uma vez finalizada, 

sentimos o humano, o que vai a 

transgredir, nossa fortuna e fé. A 



reflexão sempre faz o bem aos demais, 

é como se um fosse seu 

próprio terapeuta. Intensivo o 

pensamento não para e não há que ter 

enfoques, sócio políticos, nem 

culturais, nem religiosos, a reflexão é 

objetiva porque o julgamento vai ser 

dos demais e quanto mais objetivos 

sejamos melhor vai ser a resposta do 

público. Também não trata-se de 

procurar o sucesso reflexionar, (ainda 

que obtenha-se desta forma) há que 

ser prevenidos à hora de nos crer muito 

prontos porque seguramente há muitas 

pessoas mais prontas que nós e com 

um potencial criativo maior. Mas 

também não trata-se disso é saber 

como demonstrar e não como o 

demonstrar, é o atira e afloje, por 

assim dizer de um casal, um casal que é 

você mesmo. O ser criativo é juntar o 

DNA novamente e com a cada reflexão 



voltamos a nascer, é por isso que 

sentimos essa euforia do ver todo bem-

vindo a nossas vidas. Vemos a luz. 

"Olha para dentro sempre, para afora 

quando seja necessário". 

Países com Fome. (mais que fome) 

Como Ajudamos? 

Lista de países mais afetados: 

Burundi e Eritréia, seguidos de Haiti, 

Etiópia, Chade, Timor-Leste, República 

Centroafricana, Comoras, Serra 

Leoa, República de Iêmen, Angola, 

Bangladesh, Zambia, Moçambique, 

Índia, Madagascar, Níger, Yibuti, Sudão 

e Nepal. 

Faz favor não lhes ocorra nada de 

guerras, com isso já temos demasiado. 

Conquanto estes países têm seus 

governos, que parece que fazem o que 

podem ou parece que não fazem nada, 



o motivo e o único motivo que tenho 

visto para salvar da fome é um. 

Os fenômenos médio ambientais estão 

em grande parte na contramão destas 

populações para o cultivo e se fosse as 

vegas, seria boa vida. 

Um sozinho milionário não pode, nem 

o mais carismático poder com quase 

800 milhões de pessoas com fome. Mas 

a multa nacionais se podem. 

Há empresas trabalhando a nível 

corporativo abarcando todo Latino 

América (uma sozinha) imaginem se se 

juntam várias baixo o lema "O que 

fazemos por eles, imaginem o que 

faremos por vocês" (podem ser 

prestamistas, financistas, empresas de 

poupança, etcétera) 

Se os governos dos países afetados 

com fome reduzem os impostos para 

que este grupo possa acionar dentro de 



seu país com seus negócios, não teriam 

por que ter números em vermelho. 

Agora depende de vocês se juntar, 

fazer gerenciamentos, negócios e 

números; que se termine a fome. 

É realizável, rentável e humano. 

"Imaginem o que fazemos por eles, 

imaginem o que fazemos por Vocês." 

O susto dos Ocos 

Cuidar-se não é mau plano, mas se 

cuidar de quem? eu lhes digo que dos 

"Ocos". 

Se analisamos um pouco e com pouca 

inteligência também, nos daremos 

conta do negócio dos "ocos". Ajudam 

para assustar você e depois tratar você 

ou vender você algo. 

É muito comum que os "ocos" se 

juntem para obter informação sobre o 



meio para depois mediante técnicas 

digamos que pouco humanas e triviais. 

Tenha-se como objetivo o gerar medo, 

culpa e nervos; lamentavelmente toca-

nos viver entre os "ocos". 

Devo de dizer que um oco é fácil de 

distinguir, mas muito difícil de lhe fazer 

entender já que seu único propósito é 

o dinheiro e o material, todo o demais 

o usam para 

sacar proveito de seus habladurías. 

Mas não se assustem são "Ocos". 

Os "ocos" são grandes inspiradores, 

pessoas capazes de fazer você fazer um 

Tão Majal; se mas eles fazem o 

negócio. Não estou falando da gente 

que trabalha e tem que seduzir ao 

cliente para que lhe compre. Não. essas 

pessoas estão na faixa de 

trabalhadores De que lhes serviria 

assustar a um cliente? 



Eu digo os "Ocos" ou brutos que 

pertencem à classe social da violência 

tanto psíquica, como tática. 

Eles são as pessoas mais adorables da 

comunidade, parecem queridos por 

todos, tudo o fazem bem e seguem 

muito fielmente o social mente 

estipulado. Por isso se uns 

adolescentes se juntam a falar em um 

canto para eles é todo um escândalo, 

porque esse escândalo lhes trará seus 

frutos. Grandes aprendices dos 

culebrones e dos noticiários. É gente 

infeliz amargurada que só sabem, falar 

dos demais para sua conveniência. 

O "oco" tratará de assustar você mas 

não se dará conta, fará você sonhar, 

brigar, dividir você, em longo prazo, 

não são diretos; tudo é em longo prazo. 

Quando seu menos o pensa aparecem 

sensações sobre você, impulsionadas 

pelos "ocos". Inclusive farão uso deste 



artigo, se serão astutos. Tão astutos 

como covardes. 

Falsos em sua totalidade. O que não 

pensa como eles é inimigo. 

Deshonestos, a classe traidora, os que 

tecem fios de poder a seu ao redor, os 

que "apertam “você cabeça, para que 

não siga sendo feliz. Ainda que não o 

criam os ocos sentem muito medo a ser 

felizes. 

Sarcásticos, podem chegar a enganar 

você vivendo baixo você mesmo teto, 

baixo a consigna protetora. O "oco" 

tratará de encontrar vítimas que não 

lhe façam frente, gente divertida que 

não conhece palavras más, digamos 

"pobres cristãos" é o que asechan. São 

pessoas que fazem a opinião pública 

mau, totalmente invejosos; usam 

sapatos de bruxas e ruleros ou têm a 

última quatro por quatro, depois de ter 

você levado por mau caminho e tirar-



lhe os bens a uns quantos. Depois 

assinalam você para oprimir com o fim 

de que não os ataques, e até quiçá 

queiram ser feito seus amigos. 

Os "ocos “estão em todos lados e 

realmente têm consciência de que 

fazem o mau, mas é seu vício. Tudo por 

seus prazeres. Temem aos princípios de 

liberdade, amor, e paz. Os direitos 

humanos são caso omiso para eles "os 

ocos". 

Muito difícil será para libertar-se de 

pessoas ignorantes e sem educação e 

com duas caras. Uma bonita quando 

precisam você e uma má para se 

desfazer de você, de sua família, de 

seus filhos, já disse não se importam se 

lhes presenteia uma fortuna e depois 

podem você matar de fome, importar 

o poder; o falar o censurar, o invejar. 

Realmente neste caso ocupo-me dos 



"ocos" porque são uma moléstia para 

viver, para a sociedade. Em todos lados 

há de tudo. Mas há vezes que pessoas 

querem exercer tal poder e domínio 

em frente a outras que indina 

demasiado. Se é o que eles querem 

tirar você a dignidade. 

O remédio não é dê os tratar ou os 

humilhar, simplesmente não dar 

informação a para perto de você ou os 

seus. Por outra parte desejam 

constantemente romper relações "o 

divide e reinará" 

"Ocos" porque apesar de todo o que 

fazem; são eternamente sumisos, 

aburridos e até animo-me a dizer que 

se odeiam entre eles. Lutar por uma 

humanidade melhor não lhes passa 

pela cabeça, a não ser que esteja de 

moda. Os "ocos “são assim porque têm 

metas irrealizables". 



Sempre procura informação de boa 

fonte e não creia neles. 

"Aparte-se do mau, e este não existirá" 

O Oficio de ser auto suficiente 

É sabido que a pescado e a gelatina 

pode ser vivido. Para os que gostam do 

mar podem sobre viver nesse caminho. 

Mas seria muito duro viver nessas 

condições de modo que fiz um estudo 

de como pode viver um ser humano 

sozinho no médio do campo, sem ter 

absolutamente nada prévio. 

O principal é encontrar um lugar para 

perto de um rio onde possa ser 

praticado a pesca e a caça de animais 

para alimento e para fazer abrigos. 

Para perto de os rios há cañadas de 

modo que pode ser sacado água doce 

para beber, mas para isto há que a 

ferver para que seja potável. 



Precisamos então fogo, então os 

primeiros tempos é conveniente ter 

uns encendedores e ir praticando a arte 

de fazer uma fogata com um palito e 

folhas secas. 

Depois de ter a água fervida pomo-la 

em um recipiente para bebê-la, 

enquanto percorremos o lugar em 

procura de yuyos saborizantes. Já 

temos o água que é vida. 

Um passo fundamental é saber que é o 

que sabemos cozinhar mas para 

cozinhar devemos aplicar nossos 

conhecimentos de agricultura, de modo 

que prévio à viagem levar sementes e 

plantar choclo, 

zapallos,tomates,remolacha por suas 

propriedades nutrientes e o que 

podemos cozinhar com isto. (Não se 

esqueça que pode fazer um parral e 

que também se obtém barba de 

choclo) 



A planta de choclo dá-nos o milho para 

fazer pan, para isto é necessário 

construir um forno de varro, é muito 

singelo entre o varro se vai edificando 

com pedras até obter em poucas horas 

o forno, o que devemos também 

procurar lenha para fazer o fogo (o que 

se deforesta se planta novamente sina 

ficamos sem recursos). 

Então tomamos uma vasija e molemos 

o farinha de milho até fazer um quarto 

quilo mais ou menos de farinha, 

agregamos-lhe um ovo o que há que 

conseguir uma gallina e se é urgente 

um ovo de codorniz, depois lhe 

jogamos água, açúcar sacada da 

remolacha ou também pode ser 

plantado cana de açúcar. Amassamos e 

prendemos o fogo no forno e já temos 

feito o pão. 

É hora de aprender a fazer o refúgio, é 

simples faz-se de costaneros, o que vai 



custar um pouco é Acer o poço negro 

que deve de estar afastado o mais 

possível da cañada. 

Alguns animais que podem ser criado 

são a cabra, pelo leite, a ovelha pela 

lana, e o cavalo para transporte. 

É conveniente o retiro a esta vida na 

estação primaveral. 

Então vamos à cañada, banhamos-nos, 

vamos de pesca, fazemos pan, 

plantamos, esquilamos, 

construímos, fazemos cabalgatas, 

ordeñamos e na tarde regamos. 

Na noite cenamos, tocamos algum 

instrumento em nossa casa, se é com 

companhia melhor. E assim 

sucessivamente todos os dias nos 

pomos a cada vez mais criativos para 

ver o esforço com que se fazem as 

coisas, que o tempo não se perde. 



É dura mas é a única forma que uma 

pessoa pode aprender a re habilitar na 

sociedade, aprendendo primeiro a ser 

auto suficiente. 

Assim vêem como viver na civilização 

que vivemos não é nada mau, nem a 

sociedade, nem o sistema; que tudo 

começa por um mesmo e que um pode. 

Recomenda-se ser um pouco civilizado 

e ter Smart Põe!!! 

O ser humano precisa 

O necessário do ser humano 

O mais necessário do ser humano é dar 

amor, 

precisamos amor, precisamos 

consolo... 

Precisamo-lo de uma maneira quase 

sobrenatural, 

Precisamos sentir que desejamos algo, 



sair dos esquemas e ser únicos 

Quiçá por um momento ser o centro de 

atenção, 

que um amigo nos consuele dantes de 

chorar, 

O ser humano precisa sentir-se 

protegido, 

precisa fazer o amor sem que lhe 

digam; bem ou mau, 

Precisa o ser humano ser 

compreendido, 

muita mais liberdade da que lhe 

concede, 

Precisa o ser humano crescer e vamos 

crescendo, 

Quiçá até precise fazer o mau para 

sentir-se bem, 



comer, uma casa em onde goste e não 

mentir, 

mas às vezes o ser humano precisa 

bem mais, 

algo material de sua própria 

comparecencia pela vida, 

o ser humano precisa aprovação, ir de 

compra 

receber presentes, ser cumprimentado 

e não menos precioso, 

o mais incomum é que estamos todos 

de acordo, 

mas a vingança a flor de pele, o ódio 

infundado, 

volta-nos quietos, quase distantes da 

realidade, 

O ser humano precisa entendimento, 

tolerância, bons tratos, 



Precisa estar informado, dar afeto e 

receber afeto, 

Ao ser humano não gosta de viver 

assustado; como trémulo 

Quer deixar seu coração, trascender, 

que o aprove, 

Ele se humano precisa sentir sem ser 

julgado, dar paz, 

Viver em harmonia, precisa dê ocultar 

o que uns poucos conservam, 

O ser humano precisa de você; se de 

você, 

Às vezes parece-nos que somos 

intrascendentes, causa de utopias; 

Então é melhor viver na honra da cada 

dia, 

Livre, ninguém se vai criticar se 

realmente quer você, 



mas as ameaças que possam ser sofrido 

são passageiras; onde o esquecimento, 

Todos os seres humanos querem viver 

sentindo que são úteis 

A ninguém gostou o romper com de 

algum casal; mas aprende-se, 

Aprende-se que há seres humanos que 

seguem no antigo das doutrinas, 

Pois não tenha medo do ser humano 

que procura o pensamento tridente, 

O ser humano não quer morrer, quer 

conservar o planeta 

Há muitos seres humanos que dão sua 

vida por causas nobres, 

Inclusive aqueles que fazem o mau, 

têm causa nobre, 

Ele se humano não é tão mau, 

simplesmente foi mau educado; 



Educaram-nos pensando em que o 

sucesso era tudo, que os profissionais 

eram tudo, 

Fizeram-nos sentir perfeitos, quando 

somos imperfectos em um mundo 

injusto, 

Amanhã mesmo cai um meteorito e 

termina-se a espécie; de que falamos? 

O ser humano acha que com prata o 

comprará todo e se equivoca, 

Toma o água dos rios, bebe o água das 

rochas, planta a terra; 

Falamos do ser humano covarde fato 

por covardes, 

É por isso que a juventude segue 

acertada nas coisas que fazem e dizem; 

espero que algum dia não tenha 

programas para jovens; só assim poder, 



Ensinar você de que a vida se 

desperdicia, se invalora, se sacode, 

O que quer o ser humano é não sentir 

emoções negativas; 

Alguém disse voltemos à multidão, 

aceitemos a luz do sol. 

Mais com todo o sacrifício que faz o ser 

humano por viver, se ocupa de 

desfrutar 

O ego prevalece, a dor nos ossos do 

peito não se vão, 

O ser humano precisa mais, quando o 

que verdadeiramente precisa, 

Está a seu lado, quer-lhe dar amor e 

felicidade e nega-se. 

Fixar-se e tomar-se seu tempo para 

apreciar o lucro dos demais; mobilizará 

você. 

Os 5 Quando da Economia 



O importante é saber: 

Quando é que se poupa, 

Quando é que se investe, 

Quando é que se consome, 

Quando é que se arrecada, 

Quando é que se gasta. 

Alegria 

Cair e sobreviver, uma alegria, 

a chuva uma alegria 

comer uma alegria 

uma crítica uma alegria 

não poder dormir uma alegria 

um desamor uma alegria, 

a solidão uma alegria 

o silêncio uma alegria 



as moléstias uma alegria 

o que queima uma alegria, 

a percepções uma alegria 

a mentira uma alegria 

equivocar-se uma alegria 

morrer uma alegria 

um mau caminho, uma alegria 

perder-se, uma alegria 

fracassar uma alegria 

ser discriminado uma alegria 

a inveja uma alegria 

o calor uma alegria 

pensar uma alegria 

não pensar outra alegria 

sonhar uma alegria 



lugares sem percorrer, uma alegria 

imóvel uma alegria 

de pressa, uma alegria 

frustración uma alegria 

família uma alegria 

vizinhos uma alegria 

amante uma alegria 

submissão uma alegria 

decidir, uma alegria 

estar rodeado uma alegria 

as pessoas uma alegria 

o riso uma alegria 

as queixas uma alegria, 

a liberdade uma alegria 

estar guardado uma alegria 



ser humilde uma alegria 

estar louco uma alegria 

ser zeloso, uma alegria 

que desprezem, uma alegria 

sofrer, uma alegria 

prazer, uma alegria 

o que falta por fazer, uma alegria 

o que fizemos imensamente, uma 

alegria 

o passado uma alegria, 

as torpezas uma alegria 

a imaginación uma alegria 

a natureza uma alegria 

a sensatez uma alegria 

um amigo, uma alegria 

perder, uma alegria, 



ser inteligente, uma alegria, 

ser burro, uma alegria, 

as cores alegria 

alvo ou negro, alegria 

cemitério alegria 

festas, alegria 

mau de amor, alegria, 

siesta, alegria 

insonmio, alegria, 

vai pesada a coisa, alegria 

mente aberta, alegria, 

desfrutar, alegria, 

arrastar-se alegria, 

voar, alegria 

insatisfação, alegria, 



velho, alegria 

jovem, alegria 

aqui ou lá, alegria, 

vencido, alegria 

vencedor, alegria, 

interrupção alegria, 

sustos, alegrias, 

gustos, alegrias 

tiram ideias, alegria 

belo jardim, alegria 

viaje alegria 

amores alegria 

deitado, alegria, 

bem levantado alegria 

Ponha toda a alegria em sua 

consciência; 



que brilhe em seus olhos alegrias, 

rirá. 

Frutos da humildad 

Humildemente abençoem-se todos; 

Com o água que lava as feridas 

Com a divinidad das esperanças 

Com o respeito mútuo; 

Sem importar quem caça e quem come, 

Desfrutando do amor em sua expressão 

Controlando a soberba, dizendo a 

verdade, 

Transgrediendo pensamentos; 

Respondendo a quem ama você 

Evitando ao que causa mal-estar; 

manifestando-se, 

Usando os sentidos para enriquecer-se 



Aceitando o mundo materialista; ainda 

que não vivas em o 

Suportando você presente lhe fazendo 

caso ao coração 

Não danificando com seus dons nem 

com suas grandezas 

Palmearle as costas ao precisado 

Mais sempre tenta pôr no lugar do 

outro; 

Assim só entenderá que há gente muito 

boa, 

Tenha sempre disposição a ajudar por 

mais que assuste você a morte 

Divirta-se como possa, é parte do 

crescimento, 

Não tenha medo ao que se proíbe; vive 

moralmente, 



Enfrenta com a frente em alto as 

críticas; 

Leva paz em seu coração e sua alma 

Recorda que em tempos de apuros é 

quando deve ir devagar, 

Ama a natureza; não devaste não faz 

sentido, toma o necessário, 

Volta à fonte de água pura e clara de 

sabedoria, 

Enfrenta as solidões como um repto do 

destino, 

Não chore se não compreendem você; 

mais não grite; não se apresse 

Recorda que o mais importante é 

reflexionar, 

Muitos tratarão de fazer você sentir 

inútil e desnecessário; 

Pois tenha ouvidos para os elogios; 



Todos lutamos por grandes ideais mas 

recorda, 

Que o melhor pensamento é o legado 

de sua língua, 

Ninguém guarda secretos portanto 

mantenha sua mente limpa, 

Faça bromas mas não lastimes, trata de 

entender sem perguntar; 

Vai à ajuda só quando seja necessário; 

inclusive no amor. 

Jamais poderá ser juiz de seus pais nem 

de você mesmo; 

Respeita todas as religiões e os mundos 

sorpresivos. 

Recorda que o mundo da paz existe. 

Vive plenamente sem dar explicações; 

só dei a verdade 



Não temas à morte é algo indefectible 

da vida 

Evita sobre todas as coisas crer você 

uma divinidad; 

Recorda que fazer coisas por 

conveniência é o motivo da guerra; 

Não procure o dinheiro, procura a 

aventura, a alegria. 

Anda sem cuidar você muito, porque 

quem cuida-se termina paranoico 

Não creia em todo o que dizem você; 

Às vezes a gente enoja-se pelos lucros 

dos demais; 

Tenta fazer-lhes o bem e permita-se 

equivocar você, 

Não caia na desventura de pensar em 

classes sociais; 



O esquecido não era importante; evita 

a amargura, 

É impossível ser humano e estar fosse 

do programa humano, 

Pensa que a cada ser humano tem sua 

classe mental: 

A vida é uma aprendizagem, perdoa e 

se feliz. 

Quando (O mundo ao revés) 

Quando (para manter a sensatez) 

Quando dou amor, recebo ódio 

Quando estou feliz, alguém está triste 

Quando estou mau, algo anda bem 

Quando espero, a outros lhes chega 

Quando quero estar divertido, estou 

mais sério 



Quando não quero recordar, minha 

memória se acelera 

Quando me rio, pouco depois está todo 

mau 

Quando o penso, não me sai, 

Quando quero silêncio, encontro o 

ruído 

Se faço pela paz, há guerra 

Se dissimulo, nota-me mais 

Quando não quero algo, esse algo se 

acerca mais 

Se acerto, não é como imaginava. 

Falo da amizade e rodeiam-me inimigos 

Gosto do mar e vivo sem saída ao mar. 

Quando sou sociable outra pessoa fica 

sozinha, 



Usualmente a pequeñez que mais 

quero não me concede. 

Se gosto de algo que fiz aos demais 

não. 

Se sou inocente acusam-me 

Quando faço algo excêntrico não me 

recriminan 

Se porto-me bem, falam mau de mim. 

Quando lhe tenho medo a algo, me 

repete infinitas vezes. 

Se digo o que quero não o dão. 

Frequentemente presenteiam-me 

coisas úteis, para eles. 

Recebo halagos de pessoas que lhes 

dou as costas. 

Criticam-me mais os que quero. 

Quando faço questão de algo, pior é ao 

fim. 



Se não faço nada, sempre faço muito. 

Quando faço muito, nunca faço nada. 

Quanto mais cuido-me de algo, esse 

algo vem. 

Pretendo estar no lugar indicado, 

sempre é ao revés. 

Escrevo algo raciocinado por mim e não 

gosta, se é de outro sim. 

Quando penso em positivo, atraio o 

negativo 

Quando me mostro amável, me 

apedrean. 

Quando sou bom, sou malísimo. 

Quando digo meus defeitos, todos 

realçam minhas virtudes. 

Se digo minhas virtudes, humilham-me. 

Jamais me mostro como a outra pessoa 

desejaria. 



Preciso solidão e encontro amigos. 

Preciso a realidade, dá-me sonhos. 

De não ter nada, passo ao ter tudo. 

Quando o tenho agradeço, mas não 

importa. 

Se procuro uma mulher, todas me 

agravian. 

Quando estou em casal, todas me 

amam. 

Quando faço sentido comum, me 

reprimem. 

Se sou individualista, passo por boa 

pessoa. 

Quando o dou tudo por meus seres 

queridos, sou mau. 

Se não faço nada por quem quero, sou 

um pobre tipo. 



Quando estudo algo para o bem, me 

fazem o mau, 

Se sou soez a outra pessoa é terna. 

Se agrido sou razoável, se digo a 

verdade estúpida. 

Quando amo à humanidade, esta está 

em minha contra. 

Se ajudo a alguém, me vem o mesmo 

problema. 

Quando tudo está ao revés, me ponho 

ao direito. 

Mais se sofro, alguém por meu estará 

feliz. 

Pergunto-me Nos poremos algum dia 

de acordo? 

Mas se digo que estou de acordo sou 

falso. 



É mais quando me persigo, está todo 

tranquilo. 

Quando lembrança, ninguém se lembra 

de mim. 

Se não me lembro vêm todos juntos. 

Já o disseram: "Este mundo gira ao 

revés". 

(Escrevi-o pára que se enderece, mas 

como o disse já me ficarão minhas 

dúvidas.) 

Fábula da tortuga e a lebre 

Preparava-se uma grande disputa de 

uma discussão que tinha levado longos 

e penosos anos à humanidade. Tratava-

se de algo simples, de deduzir, se se 

corria uma carreira quem ganharia, a 

tortuga ou a lebre. Por 

fim chegou a tão ansiosa mente 

esperado dia no que devia ser dado a 



volta ao mundo; puseram-se em suas 

marcas e largaron, a lebre sacou uma 

vantagem sumamente exagerada 

deixando atrás à tortuga que nem a via, 

enquanto a tortuga avançava 

lentamente. Enquanto a lebre tão 

rápida, dava-lhe tempo para correr e 

enquanto fazer relações sociais, falava 

muito da viagem que estava fazendo, 

tão é de modo que não parecia uma 

concorrência, a tortuga tinha sido 

esquecida por todos. Por suposto que a 

lebre ganhou a concorrência e depois 

de sua chegada extenuada se jogou a 

dormir longos dias. Aos meses aparece 

a tortuga à meta, não a esperava 

absolutamente ninguém. Então sem 

descanso tomou seu caminho de 

regresso já resignada demorou meses e 

meses a voltar no ponto de partida. 

Enquanto a lebre depois de fazer alarde 

de suas qualidades e sua rapidez e 

destreza entre os mais famosos decide-



se a voltar, Topa-se com a tortuga e 

pergunta-lhe Porquê ao chegar à meta 

decidiu voltar à partida? É que não 

estava cansada para voltar contestou a 

tortuga. 

Moraleja: O impresionismo chama a 

atenção e vontade, chega à meta, mas 

a humildad, o trabalho e a persistência 

e análise do inteligente, chega dantes 

de onde tem partido 

por não sentir cansaço. Porque na vida 

trata-se de voltar a começar. 

Dantes de mudar ao mundo 

Quando decida ir você a viver só deve 

de ter alguns conhecimentos 

administrativos. Há que aprender a 

estar só, essa é a parte mais 

importante. Isto implica ter 

rendimentos. Pagar trâmites e o serviço 

médico. Porque ainda que discrepe-se 

com outras formas de sobre vivência 



ou espírito aventurero, a todo mundo 

gosta de viver bem e limpo. Para isso 

chegam faturas todos os meses sem 

distinção de classes sociais. O água há 

que a pagar, se usa para tudo, é mais se 

rompe algo da grifería e há que 

contratar a um plomero para que o 

arranje, deve de saber destapar a 

grasera, lavar você os platos, fazer você 

a cama, lavar a roupa, tender, passar 

(se quer). Precisa roupa de trabalho. 

Saber limpar o banho, lavar os andares 

e abrir as janelas para ventilar, cozinhar 

você. Ter úteis de cozinha. A conta da 

eletricidade é mais cara, e os 

electricistas cobram 

muito caro se tem algum problema; 

gostamos de olhar tv, ter o lavarropas, 

a rádio, internet, a heladera, e a 

bombita de luz, nem dizer o calefón. Há 

que pintar as paredes. Pagar a renda e 

os 



despesas comuns. Ir ao supermercado 

já é quase todo o salário (E nem sequer 

pensar de ficar vocês sem o pequeñín 

vício). O telefone há que o pagar 

também, mais outros impostos para 

não ficar à intemperie, mas não é tudo 

há despesas extras todo se repõe na 

casa, a cerradura, a garrafa etc. (Agora 

entende o que se deram toda sua vida 

seus seres queridos). A vida não é um 

acampamento. E se ocorre-se ter um 

filho, vê pensando nas despesas dos 

pañales, a comida especial, os 

cuidados, a guardería, a escola, a 

niñera, e vê pensado em outro trabalho 

mais. Mas ainda assim a vida dá você a 

mordomia de viver do amor, não tem 

por estes motivos que enfadar você 

sem sentido. Agora se já estamos todos 

prontos para mudar o mundo. 

Um presente para sua noiva 



Verá que tem muitas fotos, faça uma 

pasta em sua Pc primeiro. Depois se 

pode comprar papel fotográfico 

melhor, sina usa uma folha A4 comum. 

Vê à pasta tenho plota as melhores 

fotos coloridas com sua amada. Depois 

vê e toma uma caixa e saca o cartón 

liso ponha em um lugar amplo (já que 

deve ser um poster grande).Consegue 

cola (fila) e faça um collage sobre o 

cartón. Deixe-o secar. Vê a uma oficina 

de quadros e diga-lhe que precisa que 

lhe ponham vidro de um lado e do 

outro. Diga-lhes que é para 

pendurar na parede, quando esteja 

pronto o envolva para presente e 

presentear para essa ocasião especial. 

(se ela pinta, manda enmarcar seus 

quadros melhor) ficará muito 

emocionada. 

Se gosta e quer trabalhar e precisa com 

do mesmo método pode iniciar você 



em feiras artesanais ou barriales 

plotando obras mestres e 

enmarcándolas. Ela o vai a agradecer 

muito, não esqueça que há que pagar 

as contas. Espero que lhes tenha 

servido e boa sorte. 

Aller Musical (Como fazer música 

Aficionada mas profissional) 

O que vamos fazer primeiramente é 

baixar um programa que nos permita 

gravar em Mp3 ou o grabador do 

celular. Se animam-se um editor de 

audio que se chama audacita e é grátis 

mas guarda as mudanças em olho o 

que devemos o converter depois a mp3 

o arquivo que tenhamos criado (olho to 

mp3 on-line converter). É conveniente 

ter uma letra de ante mão dantes de 

gravar ou improvisar saiba-se cantar ou 

não, para esta proposta só há que ter 

vontades. Em fim grava-se o mais alto 



do volume possível assim se capta 

melhor. Já quando temos o mp3 vamos 

a uma página que é são line e grátis (Te 

site machine). Subimos nosso mp3 e 

dá-nos várias opções de como 

gostaríamos o remix (de debate, 

mouse, Bass dram).Logo a página 

carrega o arquivo, faz os sets e dá-nos a 

opção de baixar o audio que temos 

criado. Listo já soa. É ideal para fazer 

entre amigos para divertir-se e criar 

boas ideias subí-lo e a modo de 

recreación jogar a quem tem mais 

visitas. Todo o que lhes ocorra é 

possível a intenção é se juntar entre 

amigos para trocar conhecimentos, 

criar, publicar, se divertir e até se 

animar a fazer seu CD. Vai ir-lhes bem. 

Oficina Literária 

Primeiramente deve de juntar com uns 

amigos. Depois de pôr uma boa música 



clássica de inspiração, em um lugar 

onde tenha paz e silêncio, e criar três 

palavras que "não queiram dizer nada". 

depois definí-las, podem ser três ou 

mais segundo o tempo dedicado. 

Depois sobre as três palavras escreve-

se um conto, a cada um o seu, dura 

mais ou menos uma hora. Depois de 

culminada a etapa criativa lê-se o 

escrito em voz alta e publica-se, ter 

quem recebe mais visitas. (A modo de 

jogo recreativo).Depois podem 

ejercitarse com propostas próprias " 

Como banhar 

a um gato por exemplo". ou o que lhes 

ocorra. A intenção é juntar-se e passá-

la bem entre amigos. 

Uma mensagem de fôlego 

Às pessoas que crie invadir justamente, 

se ofuscan e reagem para nós de forma 

inadequada (para nós). Parece como se 



fechassem portas, mas quiçá tenham 

que atender assuntos mais importantes 

que seu ainda que seja a pessoa mais 

importante do mundo; lhe recalcamos 

seus deveres, mas eles não, 

então...essas pessoas têm-se que 

preocupar por muitas 

pessoas mais como o faz você 

seguramente. É melhor às vezes deixar 

a má reação e o mau aguardando 

pacientemente que se solucione o 

problema ou o inconveniente, porque 

depois que passa a "tormentilla “é 

melhor dar felicitaciones por se ter 

retomado a normalidade das questões 

que insistir exigindo. Tão grande como 

o universo, tão funcional como toda a 

natureza, tão infinito é o trabalho que 

todos e tudo faz por mim, inclusive 

meus sonhos que só, depois, posso 

agradecer porque para mim é o que 

deseja Deus, que escutemos nosso 



coração o que não quer dizer perder a 

razão, isto é o ser agradecido em uma 

"tormentilla" é a calidez do amor, é nos 

perdoar as coisas a nós mesmos. 

Caso por caso 

Caso por caso; não todos temos casos 

iguais nem experiências e gustos 

relacionados integralmente com outro 

caso. A verdadeira sabedoria da 

convivência da sociedade está na 

cercania do estudo literal sobre nossos 

afectos à família principalmente, é 

quando se toma tolerância se toma 

consciência e no saber solventaremos a 

necessidade; é o que se acerca a todas 

as leis da verdadeira natureza, com 

todas nossas imperfecciones mas 

usando o que melhor sabemos fazer 

em pró do outro e do amor. Isto é o 

esforço por compreender fará, na 

análise uma melhor sociedade 

comparado com a preparação de uma 



viagem, onde o meio afectivo se centre 

no cuidado de uns a outros, caso por 

caso. 

Entusiasmo 

Quando perde a esperança, se 

entusiasme, se volte a entusiasmar; 

olha a vida, pensa com alegria, volta a 

começar. Alimenta seus sonhos, vive 

com liberdade, segue o caminho da 

bondade e aprecia o que tem. 

“A solidão é o contrário ao amor, que 

começa alegre e termia triste, a solidão 

começa triste e termina alegre" 

Levante-se uma e outra vez mais 

entusiasmado, procura as coisas novas, 

os aromas, os sabores, os lugares, 

entusiasme no caminho do bem, nada 

está perdido, se preocupe por você , 

deixa de lado o apresso, acalma, se 



entusiasme, com a beleza natural, mais 

sorri a todo tempo. 

"O sentir-me rico sem nada de dinheiro 

é o que me impede ser rico" 

Tenha paciência, volta a sonhar e que 

nada aparte você de sentir você bem, 

vive então entusiasmado, à luz do sol 

ou baixo as estrelas, acaricia a delícia 

de ser parte do mundo hoje, o enfrente 

com nobreza. Hoje agora, se 

entusiasme um pouco mais. 

“Quando se dê conta que a pobreza 

não existe, começará a ser rico". 

O entusiasmo está em seu coração e é 

o regulador de tão alto encontre-se, 

porque o entusiasmo não sabe de egos, 

é generoso, é feliz, o entusiasmo sabe 

muito de prazer, de uma promessa 

cumprida, de verdades. 



"O que não dá você a vida, a morte não 

o leva" 

Ainda que pareça que tudo anda mau, 

toma seu entusiasmo, o de dantes , o 

que não permite você a dor, apesar dos 

gritos, as injúrias e os maus entendidos, 

a injustiça, segue entusiasmado e 

entusiasma no possível a quem 

desanima. 

Entusiasme-se rápida mente de 

qualquer desilusión, memoriza seu 

entusiasmo, como algo que sai de seu 

estômago como um prazer ou um lume 

que não se extingue que sempre está 

aí, para poder levantar você e isto se 

faz apreciando os entusiasmos 

graciosos dos demais; se voltará o puro 

entusiasmo. 

"Aos mais próximos anime-os, se quer 

chegar mais longe" 



Uma força vital para ser feliz, sem ira, 

sem solidão, sem remordimientos, sem 

fantasmas, sem caretas, sem certezas 

por isso; Entusiasme na vida mesma, e 

pela vida 

mesma entusiasme-se, até que toda 

palavra a sua ao redor sejam de 

entusiasmo, quando há graves pensa e 

agudos e vice-versa. 

"Ser generoso e dar ânimo, é um valor 

que conquista" 

Que a dor ou o pranto ou impeça que 

se sinta necessário, se levante 

entusiasmado, de novo apesar do 

desengaño e a traição, sei pessoa de 

palavra, entusiasme com a verdade 

porque sempre chega; ainda que firam 

você, critiquem você, protestem você, 

gritem você, queiram você mover de 

seu lugar ou morrido; seu entusiasme-

se. 



“Todo o que passa no presente, insólita 

mente, está posto para você." 

Imagina sempre que obtém o que não 

tem, joga a superar você a ganhar você 

a você mesmo com a cada mudança da 

vida inevitável. Estimula o entusiasmo 

em você mesmo que ninguém tire você 

seu tesouro mais precioso. Entusiasme-

se com toda a existência, com os erros 

com os aciertos, com as surpresas que 

parecem encantadas. 

"Que tome vingança, só verificará o 

ódio que leva dentro". 

Entusiasme-se por sete bilhão de seres 

humanos, e um só não fará você dano. 

Vê por seus desejos, seus fantasías, 

faça uma trégua de confiança com você 

mesmo. Admira e admire-se o 

estupendo que há e o estupendo que é. 

"Sempre ajuda com o que possa, mas 

não com o que não tenha". 



Tira a dor de suas cienes, recorda que 

tudo é passageiro, melhor reagir com 

entusiasmo, se o pensa melhor, olha 

como todos os seres humanos trabalha 

para você. Aceita a rejeição como algo 

natural e dá obrigado de ter 

encontrado uma pessoa maravilhosa 

para aprender ou desfrutar. 

"Aceitar o falhanço como o sucesso, é 

mais bem crer no que quer crer". 

Entusiasme-se apesar de todos os 

pesar, andará mais liviano, melhor pelo 

lado do entendimento que é a causa da 

tolerância. Segue adiante não te 

desanimes, as más caras que se voem a 

outro lado, os que destroem que se 

voem ou que entusiasmem. 

Então quando todos saibam que você e 

ninguém mais que você tem o 

entusiasmo, para abrir, 

fechar,sonhar,avançar,retroceder,anda



r, decentar, e isso que você sabe de 

todas as coisas que fazem você felizes, 

as atingirá, segue o entusiasmo. 

"Adiante, quando tem passado o 

tempo, é tempo de esquecer." 

Renovando a ilusão de que tudo 

sempre irá para melhor, ainda que 

tenha que suportar o mais insuportável 

em sua máxima potência e expressão, 

mas sempre se consente de uma 

sozinha coisa, seguir ao entusiasmo; a 

verdadeira esperança dos justos. 

"Há algo divino e já o conhece, se 

chama entusiasmo." 

Porque escrevi-o com muito 

entusiasmo... 

A vida é assim, obtém um estímulo, 

então obtém muitíssimos entusiasmos. 

Dê-a alinhamento do escritor 



Todos ao momento de ter uma 

inspiração planificamos a obra. No 

médio do que vamos escrevendo 

surgem lugares, personagens, diálogos. 

A maioria dos escritores acham que o 

calar certos aspectos que os poderia 

comprometer de forma negativa com o 

leitor fazem caso omiso a certas 

urgências próprias de expressão, 

recorrendo desta forma ao preconceito 

coletivo, o que é uma ignorância já que 

as sociedades alterativas têm existido 

sempre. Mas o escritor ao ignorar 

costumam-lhe suceder duas coisas, 

obter um sucesso momentáneo, sobre 

o que contemporaneamente é aceite e 

ficar por outra parte no vazio da não 

expressão, o que faz que procurará 

outra obra para entornar de forma 

diferente o que quer ser dito. Ou expor 

à crítica por ter exposto seus 

sentimentos e suas verdades, em um 

alinhamento correto e para isto é 



necessário começar a escrever desde a 

dor, desde a informação, e desde uma 

criatividade certera que lhe dê a esse 

escritor um perfil único, sina se cai em 

que essa dê alinhamento ou omissão, 

por citar um exemplo o que chamo "a 

cena proibida “isto é, todos temos visto 

filmes de comédias e todas coincidem 

em que a cena sexual tenha um dantes 

e um 

final, sem um médio, o que faz 

terrivelmente mau à sociedade porque 

o espectador vai querer em outra 

ocasião "fazer a cena do médio" ou seja 

essa dê alinhamento tão aceitado, valla 

a saber um em que termina. E é aí 

então onde se deixam de lado os 

preconceitos, importando sempre a 

ética e os valores, isto é "a obra se faz 

completa ou não se faz”. Na forma de 

expressão as coisas dizem-se como são, 

sina se cai em nos mentir a nós 



mesmos sobre nossos próprios desejos 

pelo medo a que as massas tomem 

distância do artista, mas este medo não 

teria que existir se o texto está 

elaborado de forma científica e/ou 

moral. Ou seja se o escritor diz sua 

verdade com seu estilo e sua maneira, 

indubitavelmente chega à transgresión 

que ao final me resulta mais sã e 

beneficiosa essa contra dê alinhamento 

que lhe faz bem ao que escreve e ao 

leitor já que o benefício é o sucesso de 

dizer em certa forma quem somos para 

valer e melhor ainda que é o que 

queremos, isso é o importante. E em 

minha opinião é artista quem não é 

dogmático, porque só dessa maneira 

lhe podem dar atributos autoritarios 

tenho incorretos ao leitor, isto é o 

autor tem que estar seguro do que diz, 

tenha sucesso ou não. 

A coisa rara 



Vem-me a coisa rara 

me asecha a coisa rara 

move-me a coisa rara 

voa-me a coisa rara 

faz-me ruídos a coisa rara 

surpreende-me a coisa rara 

Há coincidências de coisas raras 

E diz-me deixa de explicar 

Equivoco-me com a coisa rara 

sonha-me a coisa rara 

insiste-me a coisa rara 

procura-me a coisa rara 

assoma-se a coisa rara 

inspira-me a coisa rara 

queima-me a coisa rara 



vejo-a a coisa rara 

antecipa-se a coisa rara 

e diz-me deixa de explicar 

Treme-me a coisa rara 

leva-me a coisa rara 

impulsiona-me a coisa rara 

imagina-me a coisa rara 

confunde-me a coisa rara 

orienta-me a coisa rara 

estuda-me a coisa rara 

respondo-me à coisa rara 

cansa-me a coisa rara 

anseia-me a coisa rara 

E diz-me, deixa de explicar 

Me presagia a coisa rara 



dá-me medo a coisa rara 

faz-me rir a coisa rara 

põe-me tempos a coisa rara 

adivinha-me a coisa rara 

pensa-me a coisa rara 

me acompleja a coisa rara 

insiste-me a coisa rara 

mas que faria sem a coisa rara 

as coisas raras não são paranoias 

são elementos criativos 

cheios de esperanças 

onde o sofrer ou o desfrutar são... 

companhia de minhas noites em vela, 

Tão necessárias como o mismísimo 

amor. 

Detenção Emocional 



Que é isso de pôr às pessoas em 

apuros, será que você quer ir mais 

devagar. 

A doença social é ter em apuros a 

outras pessoas e esse é o acidente. 

As pessoas realistas, vendem o irreal. 

A estupidez maior que há é tratar de 

convencer a um idiota. 

A ignorância não mata, se é que não 

quer convencer a outro do que você 

tem razão. 

O único que molesta são as coisas 

irreales, mas são divertidas. 

Escuta a seus amigos e faça-lhes o bem, 

às vezes deixando-os partir. 

Há vezes que sentimos que há algo tão 

importante que nos custa calar, por 

isso são as discrepâncias, há que as 

assumir como lições da vida. 



Se acercará mais à paz, quando se 

contenha pensando que o outro pode 

sofrer. 

Há que dar, conquanto, mas recebe 

com benevolência, se tem feito algo 

bom para seu moral, nem o silêncio 

mais brutal pode assustar você. 

A ansiedade é muito amiga da 

insatisfação, por isso há que ter 

memórias de nós mesmos. 

Mimarnos nossa cabeça com ideias 

boas, acerca-se à felicidade. 

Recorda que esperar é a virtude da 

esperança. 

Mantenha uma boa relação com seu 

coração e o que amas. 

As reações meditadas, pensadas, 

raciocinadas, são as mais responsáveis. 



Tão grande é o universo e pensar que 

nos pôs tão perto, é lindo o sentir. 

Tudo o terá, o que almeja, dando o 

melhor de você, mas preocupando 

você mais pelo que diz você seu amigo. 

Não é necessário fazer tanto, estar em 

uma "máquina" o tempo todo, se 

merece seus espaços. 

Por isso concebe momento a momento 

suas ilusões, sem cair. 

E recorda sempre que primeiro está 

"Fazer-lhe o bem a seus seres que 

alimentam você". 

Mas, sente você não criticado, volta a 

começar, não moleste a quem não se 

importa e faça um espaço, seu espaço 

neste mundo por pequeno que seja e 

pareça fechado, sempre terá alguém, 

se sempre terá. 



Não culpo você, amo você. Tem erros, 

não somos perfeitos. 

Sempre vê provando às pessoas, mas 

não se esqueça das boas. 

Detente, mais avança quando seja 

necessário, em você mesmo está a 

energia, deixa que dure sua felicidade. 

Brinda mais respostas. 

Sobretudo não procure problemas, já 

há demasiados no mundo.....respeita 

ao maestro. 

Mais sempre é bom o ato de se 

desculpar... 

O processo criativo 

Na etapa do processo criativo há uma 

existência de vazio por encher, este 

vazio conforma-se de elementos 

dispersos, o que causa um motivo de 

estudo que pode 



ser reflexivo e/ou ao mesmo tempo de 

estudo de outra informação, o qual 

enriquece a ideia a dotando de melhor 

expressão, isto é o refinamiento para 

fazer desaparecer o ordinário que 

possa ser transmitido e assim evitado a 

exposição a uma crítica inadequada. A 

reflexão faz-se segundo nossos valores 

atuais e o que projetamos para que os 

demais o entendam, 

da forma que o autor o cria mais 

conveniente. É preciso destacar que no 

duelo de transformar a ideia 

analiticamente está o esforço do 

criativo, poderia ser dito que a obra 

está terminada quando tem 

transgredido uma fronteira mental com 

o encanto e a satisfação do auto estima 

do ser original em um conceito novo 

que seja alimento generoso para que o 

público desfrute de nosso trabalho 

realizado. 



Uma boa mulher 

Uma boa mulher 

Uma boa mulher não faz você esperar 

Uma boa mulher, faz você rir 

Uma boa mulher, não abandona você 

Uma boa mulher, enfrenta as 

dificuldades 

Uma boa mulher, responde você, 

Uma boa mulher, não finge afectos 

Uma boa mulher, será sempre sua 

amiga 

Uma boa mulher não se ri de seus 

defeitos, 

Uma boa mulher é educada 

Uma boa mulher, desfruta de suas 

tolices 



Uma boa mulher, sempre estará a seu 

lado 

Uma boa mulher faz você sentir amado 

Uma boa mulher, jamais despreza a um 

homem 

Uma boa mulher, não realça seus 

defeitos 

Uma boa mulher, não abandona você 

Uma boa mulher, não é submetida 

Uma boa mulher, quer você por amor 

Uma boa mulher, só procura seu 

coração, 

Uma boa mulher, não é mujeriega, 

Uma boa mulher escuta você, mas mais 

importar com tuas palavras 

Uma boa mulher não fere você porque 

se 



Uma boa mulher não é covarde 

Uma boa mulher, importar o que é e 

não seu dinheiro, 

Uma boa mulher, dá você água, quando 

padece 

Uma boa mulher acompanha você até a 

morte 

Uma boa mulher não joga com seu 

coração 

Uma boa mulher não tem várias caras; 

Lástima que ainda não a encontrei. 

Mobilização 

...porquê o amor e a paz, 

Para sentir paz é necessário para o bem 

dos corações, é o dar amor em cuales 

queira de suas formas, e quando 

obtemos o amor, ficamos em paz por 



ter movido o mundo, para seguir nos 

movendo a nós mesmos. 

Frases 

Quando um sábio diz você algo, espera 

muitos anos para descobrir a verdade. 

Se deixa-se pôr na contramão de 

alguém sem motivo aparente, é como 

ter o tempo todo uma aranha 

caminhando pela perna. 

Um pouco mais de mugre em cima a 

um sujo lava-o. 

A crise dos quarenta dá-se ao inverso 

da crise dos vinte. 

Ser covarde não é fugir, mais bem é 

fazer dano. 

Tudo está em completo equilíbrio, não 

creia no que dizem de você, crê na 

força da natureza. 



Nos maus momentos, terá sempre 

alguém que estará pensando em seu 

melhor momento. 

Há vezes que nos marginam e nos 

deixam, é a mordomia dos que nos têm 

medo. 

Ser criativo é fazer coisas inteligentes, 

ter duas caras é muito mediocre. 

Há que se fazer o bem a si mesmo, para 

fazer o bem aos demais. 

À gente infeliz gosta de mandar, todos 

os demais ficam retados se a essa 

pessoa querem a esquecer. 

Não penso na palavra inimigos, penso 

somente que não são meus amigos. 

Se sente-se atrapado na vida por 

calunia, o tempo se encarregará da 

justiça. 



Se sabe a resposta, diga-a rapidamente, 

dantes de que outro, responda por 

você. 

A valentia maior que pode ter, é sofrer 

dor e o calar para não lastimar a outro. 

Se olha ao este, lhe preste mais 

atenção ao oeste. 

Todos os dias tem a oportunidade de 

voltar a começar. 

A culpa é um artilugio antiquado. 

Uma boa mulher soltera, não faz 

esperar tempos, conhece você e faz o 

amor. 

Os homens que chamam prostitutas às 

mulheres, terminam se casando com 

elas. 

A idade envelhece ou rejuvenece, 

dependendo com o espírito que tome 

na vida. 



Os erros próprios, podem ter sido 

inventados por outros. 

Quem julga seus sonhos, não tem 

nenhum sonho com você. 

Não há que esperar nada, que não 

limite você a liberdade, a falta de 

dinheiro. 

Não existe um tempo exato para ser 

feliz, depende de seu trabalho o 

sucesso. 

Não é necessário ir até o deserto para 

saber que escasea o água. 

Os que te evaden sem motivo, 

demonstram inferioridad mental. 

Se é trabalhador, todos ao redor seu 

aparentarán ser melhores 

trabalhadores que você. 

O medo à verdade é o que temem os 

infelices. 



Se tiraram-se algo que tem feito com 

amor, suas decisões farão com o tempo 

que o recupere todo e bem mais. 

Sentir-se invadido pelo ar, são as 

mentiras que farão você criativo. 

Todos crerão em você se é importante, 

sina para que se molestar em pensar 

em você. 

Ante o perigo "Atrape-me se pode". 

Nenhuma mulher conquistará um 

homem verdadeiro tratando-o mau. 

Dos cínicos aprendo, a não confiar 

neles. 

Se tem um desamor e como tal o 

mundo na contramão, se relaxe até que 

passe. 

Vale mais a câmera fotográfica, que um 

plato de comida, para lhe sacar uma 

foto a um menino faminto. 



Um insulto dói uns instantes, um afeto 

fingido toda a vida. 

Se os demais passam todo o dia 

criticando e molestando, ainda que não 

o reconheçam lhes é imprescindível em 

algo. 

As pessoas que se negam a se superar a 

si mesmas, disfarçadas só de reputação 

e dinheiro, pouco se importam o ser 

humano. 

Se pensa que há pessoas melhores, é 

melhor você. 

Os que dividem não reinam, só 

dividem; por isso temem aos 

inteligentes. 

Se uma pessoa com o sarcasmo trata 

você de idiota, quando você se dê 

conta da traição, tremerá em sua cama. 



Costuma resultar mais forte o que se 

guarda, que do que diz; mas não é 

sensual. 

Tomar-se a vida sem apuros, é 

esquecer das urgências do outro. 

Quando alguém desagradável olha para 

você, sente que vai perdendo. 

Se quer viver uma vida plena tenho 

intensa, sente o profundo prazer de 

equivocar você. 

A viveza toma-lhe o cabelo à verdade, 

até quando se arrepende por 

experiência. 

Quem toma-se a vida enserio, é uma 

pessoa divertida. 

No dia que se dê conta que está 

julgando mau, farão você uma 

distinção. 



Há gente que se ri das penas alheias, e 

seguirão se rindo porque o rir dos 

demais os faz a cada vez mais infelices; 

é um círculo vicioso. 

Os segredos guardam-se, o mau leite 

não. 

Não viemos os homens ao mundo a 

tratar de entender às mulheres, sina às 

desfrutar. 

A solidão é uma eleição para não 

tremer em frente a algumas pessoas, 

mais o povo unido nas ideias não 

padece paranoias. 

O poder de reflexão, faz a um 

instrumento, onde o instrumento é um 

mesmo. 

A falta de personalidade utilizam-na 

gente que joga com suas mesmas 

palavras. 



Se sente medo por nada, é uma ilusão 

de seus sonhos, dorme. 

Dirão você muitas coisas, mas mais 

aprenderá olhando uma árvore. 

As pessoas têm que viver em lugares, 

onde os ambientes de seus vizinhos, 

tenham similitudes musicais. 

Se tem vontade de vacacionar e não 

tem dinheiro, lume à agência e 

pergunta o preço e o horário próximo 

de saída e as vontades se irão. 

Ante uma acusação injusta, desculpe-

se, o problema seguirá sendo do outro. 

Seu pensamento é mais forte do que 

possam você caluniar. 

Quanto mais ruído fazem você, é o 

mais natural que compre coisas 

desnecessárias. 



Se quer chegar a fim de mês sem 

queixar você, poupa o dez por cento a 

cada vez que vallas ao mercado. 

Parece todo desnecessário, até que se 

volta imprescindível. 

Entrar em razão em solidão, é de gente 

sã. 

Falar com estranhos é conhecer-se, o 

silêncio entre estranhos é qualquer 

mau. 

Só ir fazendo o bem faz o bem, não 

espere. 

É de boa educação de que quando 

alguém lhe fale, lhe conteste. 

Ser milionário na vida, é encontrar paz 

mental. 

As discrepâncias arranjadas de forma 

artística é a forma mais válida de 



arranjar as coisas, como dois amantes 

fazendo o amor. 

Sentir fitas-cola é uma forma de não 

saber perder. 

Não posso ter a convicção de que é má 

pessoa, como também não você tem 

direito de convencer aos demais, de 

que eles o sejam. 

As almas que tiram mais vidas, são as 

que não deixam caminhar. 

Se crê em Deus, segundo sua religião, 

se consequente com seus atos; caso 

contrário pensarei que faz um duplo 

discurso. 

A gente que faz você doer o coração, 

mais que maus, são inconscientes. 

Se precisam um arsenal de gente para 

derrotar você, imagina o forte que é. 



O dinheiro é o invento mais desigual do 

ser humano. 

As pessoas costumam assustar-se mais 

de uma pessoa cheia de ideias, que do 

mostrou mais mostros. 

Há que agradecer também das pessoas 

que não nos deixam impressões, pois 

delas aprendemos a não transitar seu 

caminho. 

A fortaleza e a profissão das pessoas, 

têm raízes na experiência da dor e a 

debilidade mais próxima. 

Viver de pesca-a é fácil, o difícil é 

chegar até o mar. 

Se é escultor, aos que não lhes 

simpatizas, não entrarão a seu museu. 

A gente faz-se a tonta, por se talvez o 

verdadeiro tonto se inteira. 



Está bem ajudar, mas se ajudas a 

alguém com suas mesmas carências 

terminará em seu lugar, isto é mau. 

Uma pessoa cabo a terra, que não se 

confunda com um repressivo. 

Com respeito tem direito a manifestar 

você, ainda que caia no erro. 

Só merecem ser julgados, os que 

julgam. 

Se ninguém se acerca a você, é que não 

lhe é necessário, mais se se acercam 

muito a você, tenha cuidado em não 

converter você em traidor. 

Ir provando é a astúcia que há que ter 

em um mundo cheio de engano. 

Desubicarse para dizer sua verdade, 

não é ser desubicado. 

Há vezes que temos tantos 

preconceitos acumulados, que até um 



ato de vida e de amor, nos faz sentir 

perseguidos. 

Quiçá esteja equivocado em sua dor, 

não peça perdão, quiçá tenham 

gostado. 

Ante um problema repete o nome da 

pessoa seguido por "Esqueceu-se de 

mim." 

O melhor político é o que mais se 

lembra. 

Pensamentos 

O deixar as coisas em claro, não 

sempre quer dizer, que tenha que ser 

com tibieza. 

Há pessoas que não cometem em erro 

de se envenenar o corpo. 

O chismerío pode ser tão ou mais 

perjudicial que as drogas. 



As pessoas que querem ser ricas, 

frequentam lugares onde se respira 

riqueza. 

Há pessoas que não cometem o erro de 

receber ordens 

A vida é cíclica e indefectiblemente 

fechamos círculos de pessoas. 

O medo às mudanças, é negar-se a um 

possível estado de felicidade. 

Se ninguém o demonstra; Faça-o saber 

você. 

Em nossa vida de adultos, há que ser 

conscientes que nossos pais, também 

fazem vida de adultos. 

Há mais possibilidades que se 

acerquem a vos se estas mau. 

Meus pensamentos em realidade, 

estão dentro do conjunto, do 

pensamento dos demais. 



As palestras sem perguntas, são 

sinônimos de palestras amistosas e 

guapas. 

Às pessoas não gostam de ser 

analisadas e menos por inconscientes. 

Fazer duelo, é sentir dor um tempo, 

não o fazer é morrer em sua data, em 

vida. 

As coisas que nos ficaram, são 

sabedorias, que há que desenvolver 

como obras. 

O surdo chega à meta, mais o que está 

ouvindo mais fica lhe gritando ao 

surdo. 

À gente destes tempos, em vê, de 

prepará-las para a hermandad, 

preparam-nos para a guerra. 

A paranoia, é ignorante. 



Há gente que trabalha mais do que diz 

e há gente que julga, dizendo o que 

trabalha. 

A felicidade, é a emoção do presente, 

seja qual seja o estado. 

As coisas que encontramos, têm sido 

planificadas por nós mesmos. 

Se brigamos contra os que mandam; é 

que queremos mandar nós. 

No mundo de hoje, não existe ser 

humano que não pertença, 

diretamente ou indiretamente de uma 

multinacional. 

Ter problemas com nossa sexualidad; é 

o maior infortunio da vida. 

As pavadas também são coisas 

profundas. 



Por que não pan a todos os seres 

humanos por igual, é a pergunta que 

não tenho resposta. 

Aprende-se mais de olhar depois de 

uma grade, que de contemplar 

atardeceres. 

A única forma de não nos voltar o que 

não queremos, é não visitar esses 

pares. 

A cada coisa não resolvida na mente, é 

uma dor física. 

Na solidão é difícil dar-se conta das 

translações. 

Ante alguma queixa é e por casa como 

andamos? 

O conhecimento adquirido há que o 

prestar, sina se murcha o coração. 

A vida há vezes que nos vai preparando 

um Dom. E às vezes dói muito. 



Evitar situações, só as posterga. 

A única realidade que há é que a vida 

nos põe onde lhe dá a vontade. 

A liberdade conseguem-na pessoas 

com duas aptidões, inteligentes e 

azaradas. 

O problema entre os ricos e os pobres, 

é que se molestam o tempo todo 

mutuamente. 

“Inventar um filme para o bem não é 

mentir é inventar.” 

essas 

Inventar um filme para o bem não é 

mentir é i... 

1 dia · 0 comentários · visto 17 vezes 

“Uma grande ansiedade é a condição 

prévia a uma grande alegria.” 

essas 



Uma grande ansiedade é a condição 

prévia a uma grande... 

1 dia · 0 comentários · visto 21 vezes 

“A sensatez é um círculo mais amplo 

que a loucura o problema é quando o 

circuito da loucura toca as bordas da 

sensatez.” 

essas 

A sensatez é um círculo mais amplo 

que a loucura o... 

1 dia · 0 comentários · visto 19 vezes 

“Se não pode ser dito nada não se diz 

nada.” 

essas 

Se não pode ser dito nada não se diz 

nada. 

1 dia · 0 comentários · visto 16 vezes 



“A quem humilha você demonstre-lhe 

que tem razão; e poderá ver dentro de 

si mesmo.” 

essas 

A quem humilha você demonstre-lhe 

que tem razão; e por... 

4 dias · 0 comentários · visto 47 vezes 

“Quando peça igualdade não se 

esqueça a próxima a quem ajudou você 

a conseguir a igualdade de direitos.” 

essas 

Quando peça igualdade não se esqueça 

a próxima a q... 

5 dias · 0 comentários · visto 27 vezes 

“Hoje a verdadeira valia é a verdade.” 

essas 

Hoje a verdadeira valia é a verdade. 



5 dias · 0 comentários · visto 27 vezes 

“O que carece para valer está cheio de 

mentiras, está nervoso.” 

essas 

O que carece para valer está cheio de 

mentiras, está... 

5 dias · 0 comentários · visto 29 vezes 

“Da verdade surgem acordos mas a 

mentira explode.” 

essas 

Da verdade surgem acordos mas a 

mentira explode. 

5 dias · 0 comentários · visto 50 vezes 

“Ao final me terei que perguntar de 

que valeu brigar com os demais pelo 

sozinho fato de que não me molestem 

e poder viver em paz. Valerá?” 

dsasd 



Ao final me terei que perguntar de que 

valeu brigar... 

5 dias · 0 comentários · visto 25 vezes 

“Não precise e não precisarão você.” 

dsasd 

Não precise e não precisarão você. 

5 dias · 0 comentários · visto 44 vezes 

“Não entendo porque tanta hipocrisia, 

se quando se diz a coisa desaparece 

por sua mesma mentira.” 

dsasd 

Não entendo porque tanta hipocrisia, 

se quando se dei... 

5 dias · 0 comentários · visto 19 vezes 

“A verdade é o motor dos sábios e a 

mentira é o motor dos imbecis ” 

dsasd 



A verdade é o motor dos sábios e a 

mentira é ... 

5 dias · 0 comentários · visto 41 vezes 

“Quando um sábio afia e afia sua 

espada é porque não vai brigar.” 

dsasd 

Quando um sábio afia e afia sua espada 

é porque não... 

8 dias · 0 comentários · visto 24 vezes 

“Se pergunta-me sobre a estupidez 

digo você; há mais sucesso na rejeição 

que em algo diluido.” 

dsasd 

Se pergunta-me sobre a estupidez digo 

você; há mais ... 

11 dias · 0 comentários · visto 32 vezes 

“Perigo: se mostra-se insensible vão 

achar que seus insensible.” 



dsasd 

Perigo: se mostra-se insensible vão 

achar que s... 

11 dias · 0 comentários · visto 86 vezes 

“Faça sempre o bem e se encerre até 

que se passe.” 

dsasd 

Faça sempre o bem e se encerre até 

que se passe. 

12 dias · 0 comentários · visto 27 vezes 

“Não me indigna tanto as maldades o 

que realmente me indigna é as 

perceber.” 

dsasd 

Não me indigna tanto as maldades o 

que realmente me... 

12 dias · 0 comentários · visto 24 vezes 



“Eu não sou o que inventa 

simplesmente me curo as feridas dos 

conspiradores.” 

dsasd 

Eu não sou o que inventa simplesmente 

me curo as tenho... 

12 dias · 0 comentários · visto 80 vezes 

“Quando alguém põe um passo longo 

sobre sua cabeça; é momento de evitar 

a dependência.” 

dsasd 

Quando alguém põe um passo longo 

sobre sua cabeça; e... 

12 dias · 0 comentários · visto 20 vezes 

“Depois que se termina uma obra se 

aprende a não se inspirar em nada.” 

dsasd 



Depois que se termina uma obra se 

aprende a não imp... 

13 dias · 0 comentários · visto 29 vezes 

“Um não pode sentir rancores de sua 

própria responsabilidade ” 

dsasd 

Um não pode sentir rancores de sua 

própria responsaba... 

27 dias · 0 comentários · visto 25 vezes 

“A causa da neurosis é saber que 

vivemos melhor que alguém e pior que 

alguém; por isso gostamos das férias.” 

dsasd 

A causa da neurosis é saber que 

vivemos melhor q... 

29 dias · 0 comentários · visto 30 vezes 



“É impossível hoje em dia não conviver 

com um modelo Marxista e capitalismo 

que esteja em mãos da anarquía.” 

dsasd 

É impossível hoje em dia não conviver 

com um modelo Ma... 

29 dias · 0 comentários · visto 26 vezes 

“Sem drogas e sem guerras se fará o 

mundo almejado.” 

dsasd 

Sem drogas e sem guerras se fará o 

mundo almejado. 

29 dias · 0 comentários · visto 26 vezes 

“O homem evoluía e criaram os bancos 

e o homem não pôde evoluir ” 

dsasd 

O homem evoluía e criaram os bancos 

e o hoje... 



29 dias · 0 comentários · visto 31 vezes 

“Hipócrita sabe bem que quando existe 

uma verdade tem a mentira de 

conselheira ” 

dsasd 

Hipócrita sabe bem que quando existe 

uma verdade você... 

29 dias · 0 comentários · visto 25 vezes 

“Um ser. Mortal jamais poderá ser nem 

Deus nem Diabo.” 

dsasd 

Um ser. Mortal jamais poderá ser nem 

Deus nem Diabo. 

29 dias · 0 comentários · visto 41 vezes 

“O que quis dizer com a perfección é 

que todo o perfeito cabe em todo o 

imperfecto e vice-versa; isso é 

perfección.” 



dsasd 

O que quis dizer com a perfección é 

que todo o ... 

29 dias · 0 comentários · visto 25 vezes 

“Braços abertos, amores abertos.” 

dsasd 

Braços abertos, amores abertos. 

29 dias · 0 comentários · visto 28 vezes 

“Um amigo novo um inimigo por 

sempre.” 

dsasd 

Um amigo novo um inimigo por 

sempre. 

1 mês · 0 comentários · visto 95 vezes 

“É um maestro se entende que seus 

pais sempre querem você ensinar.” 

dsasd 



É um maestro se entende que seus pais 

sempre ... 

1 mês · 0 comentários · visto 28 vezes 

“Também não vão combater-me o 

delito que não existe.” 

dsasd 

Também não vão combater-me o delito 

que não existe. 

1 mês · 0 comentários · visto 37 vezes 

“Estar em uma coisa é paz, estar em 

duas é trabalho e em três é jogo.” 

dsasd 

Estar em uma coisa é paz, estar em 

duas é trabalho e... 

1 mês · 0 comentários · visto 38 vezes 

“A gente má diz; vou decolar o avião 

depois se acuesta a dormir e os que 

ficam levantados decolam aviões. 



Levanta-se o dominante e diz; têm feito 

todo mau, e se faça novamente minha 

vontade.” 

dsasd 

A gente má diz; vou decolar o avião 

depois se... 

1 mês · 0 comentários · visto 33 vezes 

“Às pessoas boas não gostamos que 

nos digam o que depois vai fazer; 

deixa-nos ansiosos gratuitamente seus 

travesías.” 

dsasd 

Às pessoas boas não gostamos que nos 

digam o ... 

1 mês · 0 comentários · visto 43 vezes 

“Há um lugar na vida onde não mete 

nenhuma mas lhe dê valor ao lugar 

onde mete todas.” 



dsasd 

Há um lugar na vida onde não mete 

nenhuma mas ... 

1 mês · 0 comentários · visto 46 vezes 

“Há que pensar muito bem dantes de 

protestar; a cada qual tem suas 

verdades, e um mau protesto pode ser 

uma falta de respeito à intimidem do 

indivíduo.” 

dsasd 

Há que pensar muito bem dantes de 

protestar; a cada qual... 

1 mês · 0 comentários · visto 50 vezes 

“Os sonhos fazem felizes às pessoas.” 

dsasd 

Os sonhos fazem felizes às pessoas. 

1 mês · 0 comentários · visto 59 vezes 



“Tudo dirigente lê ao menos os 

titulares dos jornais todos os dias.” 

dsasd 

Tudo dirigente lê ao menos os titulares 

do pe... 

2 meses · 0 comentários · visto 62 vezes 

“Na realidade está o amor se na 

realidade.” 

dsasd 

Na realidade está o amor se na 

realidade. 

2 meses · 0 comentários · visto 62 vezes 

“Espera o momento adequado para 

toda sina cai na torpeza.” 

dsasd 

Espera o momento adequado para toda 

sina cai na... 



2 meses · 0 comentários · visto 51 vezes 

“A gente costuma estar descolocada; 

descolocando aos demais, jogando com 

nossa cabeça. É brava a selva.” 

dsasd 

A gente costuma estar descolocada; 

descolocando a os... 

2 meses · 0 comentários · visto 58 vezes 

“Não é o ruído; é o pranto da sociedade 

que faz vibrar mau o ambiente.” 

dsasd 

Não é o ruído; é o pranto da sociedade 

que faz... 

2 meses · 0 comentários · visto 61 vezes 

“Prejuzga e se desfarão de você.” 

dsasd 

Prejuzga e se desfarão de você. 



2 meses · 0 comentários · visto 56 vezes 

“Todo o que encontra raro esconde um 

medo prolongado.” 

dsasd 

Todo o que encontra raro esconde um 

medo prolonga... 

2 meses · 0 comentários · visto 50 vezes 

“As negações fazem movimentos 

emocionais que provocam até a 

guerra.” 

dsasd 

As negações fazem movimentos 

emocionais que pró... 

2 meses · 0 comentários · visto 45 vezes 

“O que te suplica comida é o mesmo 

que o alimento se negou ” 

dsasd 



O que te suplica comida é o mesmo 

que o alimento... 

2 meses · 0 comentários · visto 45 vezes 

“Quando repita duas vezes a mesma 

frase vou ser sábio; coisa que não vai 

passar.” 

dsasd 

Quando repita duas vezes a mesma 

frase vou ser sabe... 

2 meses · 0 comentários · visto 46 vezes 

“É mais fácil ser físico cuántico que sair 

à rua a ganhar você um plato de 

comida.” 

dsasd 

É mais fácil ser físico cuántico que sair à 

cal... 

2 meses · 0 comentários · visto 51 vezes 



“Em relações justas não se volta para o 

deteriorado; assim trasciendes.” 

dsasd 

Em relações justas não se volta para o 

deteriora... 

2 meses · 0 comentários · visto 107 

vezes 

“O caminho de regresso está em 

quando o ser humano enloquezca por 

um pouco de cariño de algo que esteja 

vivo.” 

dsasd 

O caminho de regresso está em quando 

o ser humano em... 

2 meses · 0 comentários · visto 48 vezes 

“Jamais abandone seu amor próprio, 

será você imprescindível.” 

dsasd 



Jamais abandone seu amor próprio, 

será você imprescindível. 

2 meses · 0 comentários · visto 116 

vezes 

“Há que sair das utopias, dos apuros.” 

dsasd 

Há que sair das utopias, dos apuros. 

2 meses · 0 comentários · visto 64 vezes 

“Se seguem promovendo o que não 

existe vai chegar um ponto que todo 

mundo só vai crer na ficção.” 

dsasd 

Se seguem promovendo o que não 

existe vai chegar ou... 

2 meses · 0 comentários · visto 59 vezes 

“Não se culpe por ter você equivocado; 

estamos expostos à covardia.” 



dsasd 

Não se culpe por ter você equivocado; 

estamos expus... 

2 meses · 0 comentários · visto 112 

vezes 

“Quanto menos saiba do externo mais 

conhecerá de você mesmo.” 

dsasd 

Quanto menos saiba do externo mais 

conhecerá de você... 

2 meses · 0 comentários · visto 114 

vezes 

“Os protestos em silêncio são as únicas 

que não são ingênuas.” 

dsasd 

Os protestos em silêncio são as únicas 

que não são ... 

2 meses · 0 comentários · visto 52 vezes 



“Costuma ser mau aquele que 

questiona ao que crê ser bom.” 

dsasd 

Costuma ser mau aquele que questiona 

ao que crê ser b... 

2 meses · 0 comentários · visto 47 vezes 

“O ser humano é um animal que 

procura a realização constantemente 

mas nenhum chega a seu objetivo; 

ainda que alguns o criam.” 

dsasd 

O ser humano é um animal que procura 

a realização ... 

2 meses · 0 comentários · visto 53 vezes 

“É uma verdadeira tortura ter nos 

abismos pessoas indeseables.” 

dsasd 



É uma verdadeira tortura ter nos 

abismos pessoa... 

2 meses · 0 comentários · visto 116 

vezes 

“Uma sozinha pessoa questionada no 

momento menos indicado pode 

desprestigiarte toda uma vida.” 

dsasd 

Uma sozinha pessoa questionada no 

momento menos indo... 

2 meses · 0 comentários · visto 52 vezes 

“O coração sempre se adapta a 

qualquer necessidade humana mas se 

interfere por inveja.” 

dsasd 

O coração sempre se adapta a qualquer 

necessidade h... 

2 meses · 0 comentários · visto 48 vezes 



“Por ideais já não há que ter medo; 

internet não mata.” 

dsasd 

Por ideais já não há que ter medo; 

internet não m... 

2 meses · 0 comentários · visto 48 vezes 

“Os tratados diplomáticos sobre os 

territórios é o futuro do mundo.” 

dsasd 

Os tratados diplomáticos sobre os 

territórios é e... 

2 meses · 0 comentários · visto 47 vezes 

“Nenhuma guerra ganhou-se dando-lhe 

as costas ao inimigo.” 

dsasd 

Nenhuma guerra ganhou-se dando-lhe 

as costas ao em... 



2 meses · 0 comentários · visto 53 vezes 

“Chega certa altura na vida que um se 

dá conta se pode ser dado o luxo de ser 

imbecil.” 

dsasd 

Chega certa altura na vida que um se 

dá conta ... 

2 meses · 0 comentários · visto 38 vezes 

“Uns vêm com um pan abaixo do braço 

e outros com uma sandía.” 

dsasd 

Uns vêm com um pan abaixo do braço 

e outros com ou... 

2 meses · 0 comentários · visto 34 vezes 

“O que tenta dominar, carece 

totalmente de domínio sobre si 

mesmo.” 

dsasd 



O que tenta dominar, carece 

totalmente de domínio... 

2 meses · 0 comentários · visto 37 vezes 

“Essas pessoas que estão ao lado seu e 

sente vontades de falar sem sentido; 

Estão sujas.” 

dsasd 

Essas pessoas que estão ao lado seu e 

sente vontades... 

2 meses · 0 comentários · visto 40 vezes 

“Jamais aceite a alguém que na vida se 

maltratou de alguma maneira.” 

dsasd 

Jamais aceite a alguém que na vida tem 

você maltrato... 

2 meses · 0 comentários · visto 38 vezes 



“Uma pessoa pode ser enojado acalma-

se mas uma pessoa que se faz a 

enojada é irracional.” 

dsasd 

Uma pessoa pode ser enojado acalma-

se mas uma pessoa... 

2 meses · 0 comentários · visto 36 vezes 

“Romper um coração é um delito 

impune.” 

dsasd 

Romper um coração é um delito 

impune. 

2 meses · 0 comentários · visto 36 vezes 

“Faça um campo de margaritas, depois 

atira uma agulha e verá que brilha 

mais.” 

dsasd 



Faça um campo de margaritas, depois 

atira uma agulha e v... 

2 meses · 0 comentários · visto 40 vezes 

“Os valores de hoje em dia diriam você; 

Se amas às máquinas é uma pessoa 

normal e se amas ao ser humano será 

discapacitado intelectual.” 

dsasd 

Os valores de hoje em dia diriam você; 

Se amas às m... 

2 meses · 0 comentários · visto 45 vezes 

“As guerras frias é um jogo malvado do 

ser humano no que todos perdem.” 

dsasd 

As guerras frias é um jogo malvado do 

ser humano... 

2 meses · 0 comentários · visto 45 vezes 

“O desinteresado não existe.” 



dsasd 

O desinteresado não existe. 

2 meses · 0 comentários · visto 46 vezes 

“Somente as pessoas ineficientes 

pensam em fazer dano mas ensinam 

você a não lastimarte a você mesmo.” 

dsasd 

Somente as pessoas ineficientes 

pensam em fazer... 

2 meses · 0 comentários · visto 39 vezes 

“É normal que entre um idiota a sua 

vida mais serás salvo se outro idiota vai 

estar em sua vida; mas não inclua a um 

terceiro” 

dsasd 

É normal que entre um idiota a sua vida 

mais será se... 

2 meses · 0 comentários · visto 38 vezes 



“Se o mau fá-lo e pois se o mau é 

inevitável ; depois dorme.” 

dsasd 

Se o mau fá-lo e pois se o mau é 

inevitável ; l... 

2 meses · 0 comentários · visto 106 

vezes 

“O melhor zapatero é o que sabe fazer 

o melhor sapato e não o faz.” 

dsasd 

O melhor zapatero é o que sabe fazer a 

melhor zapa... 

2 meses · 0 comentários · visto 46 vezes 

“Não se acosse a você mesmo e 

ninguém acossará você.” 

dsasd 

Não se acosse a você mesmo e 

ninguém acossará você. 



3 meses · 0 comentários · visto 44 vezes 

“Os que chamam maus pais, os que 

chamam maus filhos; faz-me que eles 

devem ser maus pais e maus filhos. ” 

dsasd 

Os que chamam maus pais, os que 

chamam maus filho... 

3 meses · 0 comentários · visto 44 vezes 

“Uns interrompem e outros não tomam 

nenhum papel na vida.” 

dsasd 

Uns interrompem e outros não tomam 

nenhum papel no v... 

3 meses · 0 comentários · visto 31 vezes 

“O Sol é mais lindo com um engolo, 

uma mulher e uma praia.” 

dsasd 



O Sol é mais lindo com um engolo, uma 

mulher e um pl... 

3 meses · 0 comentários · visto 29 vezes 

“Que uns poucos não faça que se 

arrependa da vida que tem elegido, se 

é que há uma vida melhor para você 

esses poucos te obstaculizarán.” 

dsasd 

Que uns poucos não faça que se 

arrependa da vid... 

3 meses · 0 comentários · visto 36 vezes 

“O que é verdadeiramente adulto não 

manda a quem queira, só os covardes 

tentarão apagar sua memória e afastar 

da felicidade.” 

dsasd 

O que é verdadeiramente adulto não 

manda a quem q... 



3 meses · 0 comentários · visto 32 vezes 

“As dirigencias há que as fazer de 

forma desinteresada tentando a 

harmonia.” 

dsasd 

As dirigencias há que as fazer de forma 

desinterés... 

3 meses · 0 comentários · visto 28 vezes 

“Há que ter em mente que as pessoas 

explosivas são qualquer rareza.” 

dsasd 

Há que ter em mente que as pessoas 

explosivas s... 

3 meses · 0 comentários · visto 32 vezes 

“Todos sabemos o que passa. Acho que 

é verdadeiro o que pensa, mas até que 

não o entenda o néscio ante a 

sociedade não será verdadeiro.” 



dsasd 

Todos sabemos o que passa. Acho que 

é verdadeiro o que... 

3 meses · 0 comentários · visto 37 vezes 

“Cidadãos! No campo está a terra, está 

o alimento.” 

dsasd 

Cidadãos! No campo está a terra, está o 

alim... 

3 meses · 0 comentários · visto 37 vezes 

“A violência era um método antiquado, 

em definitiva o que há que ser 

conscientes de que já estamos em um 

momento evoluído que nosso ego se 

enche de coisas mais sãs como o 

artístico.” 

dsasd 



A violência era um método antiquado, 

em definitiva ... 

3 meses · 0 comentários · visto 29 vezes 

“Digamos que o ser humano está em 

luta consigo mesmo e com os demais 

entre a singeleza e o enlatado. Só 

avançaremos em. um desarmamento 

mundial.” 

dsasd 

Digamos que o ser humano está em 

luta consigo mesma... 

3 meses · 0 comentários · visto 40 vezes 

“O mundo está assim porque aprisiona 

a mesma sociedade gente por pensar 

diferente.” 

dsasd 

O mundo está assim porque aprisiona a 

mesma sociedade... 



3 meses · 0 comentários · visto 35 vezes 

“Uma mente aberta é impossível que 

seja radical.” 

dsasd 

Uma mente aberta é impossível que 

seja radical. 

3 meses · 0 comentários · visto 49 vezes 

“Dizer o que põe você bem e o que põe 

você mau, descuida o coração.” 

dsasd 

Dizer o que põe você bem e o que põe 

você mau, desc... 

3 meses · 0 comentários · visto 44 vezes 

“Não se fala do tema o tema não 

passa.” 

dsasd 

Não se fala do tema o tema não passa. 



3 meses · 0 comentários · visto 40 vezes 

“Viram essa gente que presenteia você 

coisas que com só dar volta à mirada 

em sua casa encontrar ; são seus 

lembretes de cariño. E essa é a gente 

importante.” 

dsasd 

Viram essa gente que presenteia você 

coisas que com só dá... 

3 meses · 0 comentários · visto 53 vezes 

“Fala-se o compartilhado sina é 

indevida.” 

dsasd 

Fala-se o compartilhado sina é 

indevida. 

3 meses · 0 comentários · visto 37 vezes 

“Odeia e obterá, ama e libertarão 

você.” 



dsasd 

Odeia e obterá, ama e libertarão você. 

3 meses · 0 comentários · visto 105 

vezes 

“A ilusão é o erro defensivo que gera 

ansiedade.” 

dsasd 

A ilusão é o erro defensivo que gera 

ansiedade. 

3 meses · 0 comentários · visto 34 vezes 

“A neblina tira-a o vento; a escritura, a 

criatividade.” 

dsasd 

A neblina tira-a o vento; a escritura, 

cria-a... 

3 meses · 0 comentários · visto 37 vezes 



“Há que ser precavidos já que o 

oxigênio não se vê mas aviva as 

lenhas.” 

dsasd 

Há que ser precavidos já que o oxigênio 

não se vê pe... 

3 meses · 0 comentários · visto 42 vezes 

“O que olha muito uma armadilha vê 

nela o fruto de sua necessidade, é bem 

como atrapam fazendo tentativas, e 

todos vêem a injustiça por diversión 

enquanto outros emigram escapando 

de armadilhas novas.” 

dsasd 

O que olha muito uma armadilha vê 

nela o fruto de ... 

3 meses · 0 comentários · visto 36 vezes 

“Todos levamos uma estrela dentro 

que se chama coração.” 



dsasd 

Todos levamos uma estrela dentro que 

se chama Cora... 

3 meses · 0 comentários · visto 33 vezes 

“Quando se depende de algo o 

dependente é mais propenso a 

jabonearse e isso é de onde nasce a ira 

a calamidad do ser humano.” 

dsasd 

Quando se depende de algo o 

dependente é mais por... 

3 meses · 0 comentários · visto 39 vezes 

“A insegurança teria que ser um crime 

de lesa humanidade já que massas 

inocentes passam anos encerrados em 

suas casas sem vida praticamente e os 

culpados soltos.” 

dsasd 



A insegurança teria que ser um crime 

de lesa um... 

3 meses · 0 comentários · visto 41 vezes 

“A neurosis é uma auto repressão.” 

dsasd 

A neurosis é um auto repressão. 

3 meses · 0 comentários · visto 54 vezes 

“Se não temos o formoso procuramos o 

formoso nas obras.” 

dsasd 

Se não temos o formoso procuramos o 

formoso nas ... 

3 meses · 0 comentários · visto 49 vezes 

“É mais fácil dar vida que matar; 

poupa-se as armas.” 

dsasd 



É mais fácil dar vida que matar; poupa-

se as armas. 

4 meses · 0 comentários · visto 57 vezes 

“Tanto que deseja erradicar meus 

sonhos nem se imagina como querem 

você erradicar seus sonhos os maus.” 

dsasd 

Tanto que deseja erradicar meus 

sonhos nem se imagina... 

4 meses · 0 comentários · visto 57 vezes 

“Está-me gostando a gente difícil, a 

gente que odeia porque é facilmente 

sobornada pelo amor.” 

dsasd 

Está-me gostando a gente difícil, a 

gente que odeia ... 

4 meses · 0 comentários · visto 57 vezes 



“Não se criam tão prontos ao 

prejudicar a alguém. Dentro da lei 

poderá ir preso por calunia e injúrias.” 

dsasd 

Não se criam tão prontos ao prejudicar 

a alguém. Dêem... 

4 meses · 0 comentários · visto 133 

vezes 

“O ser humilde faz-nos merecedores de 

respeito mas vive-se da soberba para 

conseguir dinheiro.” 

dsasd 

O ser humilde faz-nos merecedores de 

respeito mas ... 

4 meses · 0 comentários · visto 154 

vezes 

“A hipocrisia é um círculo fechado 

impenetrável para o culto.” 



dsasd 

A hipocrisia é um círculo fechado 

impenetrável par... 

4 meses · 0 comentários · visto 140 

vezes 

“O odiar conduz à bronca o amar 

conduz ao desprezo.” 

dsasd 

O odiar conduz à bronca o amar conduz 

ao dê... 

4 meses · 0 comentários · visto 79 vezes 

“Preparem-se as novas gerações a 

entrar a um mundo mau educado.” 

dsasd 

Preparem-se as novas gerações a 

entrar a um muito... 

4 meses · 0 comentários · visto 79 vezes 



“Trabalhar é uma coisa; ter a síndrome 

do rigor do chefe é outra coisa 

gravísima.” 

dsasd 

Trabalhar é uma coisa; ter a síndrome 

do rigor de... 

5 meses · 0 comentários · visto 65 vezes 

“Diz-se todo o que soa bem o que soa 

mau não se diz.” 

dsasd 

Diz-se todo o que soa bem o que soa 

mau não s... 

5 meses · 0 comentários · visto 49 vezes 

“Tudo do que se apoderam se 

desvaloriza.” 

dsasd 

Tudo do que se apoderam se 

desvaloriza. 



5 meses · 0 comentários · visto 83 vezes 

“Não é que não queira você é que 

minha cama não aguentaria o peso dos 

dois.” 

dsasd 

Não é que não queira você é que minha 

cama não aguentaria ... 

5 meses · 0 comentários · visto 75 vezes 

“Há uma sozinha razão pela qual existe 

gente que isolam sem motivo aparente 

ou não chega a conseguir suas utopias; 

para mim é o pânico que sentem ao ver 

você melhor que eles.” 

dsasd 

Há uma sozinha razão pela qual existe 

gente que isola... 

5 meses · 0 comentários · visto 126 

vezes 



“O que sabe e o que não sabe não deve 

porque opinar.” 

dsasd 

O que sabe e o que não sabe não deve 

porque opa... 

5 meses · 0 comentários · visto 153 

vezes 

“Se neste mundo há datas inventadas 

pelo homem é irracional achar que o 

outro mundo tem datas connosco.” 

dsasd 

Se neste mundo há datas inventadas 

pelo homem... 

5 meses · 0 comentários · visto 79 vezes 

“Passe o que passe um superior deve 

de se dirigir bem a seus súbditos sina 

este começa a não ser respeitado.” 

dsasd 



Passe o que passe um superior deve de 

se dirigir bem ... 

5 meses · 0 comentários · visto 80 vezes 

“Se debilita-me o amor não me sento 

débil.” 

dsasd 

Se debilita-me o amor não me sento 

débil. 

5 meses · 0 comentários · visto 79 vezes 

“O que não está fazendo nada não 

pode criticar.” 

dsasd 

O que não está fazendo nada não pode 

criticar. 

5 meses · 0 comentários · visto 66 vezes 

“Não te esfuerces; os que não 

entenderam de amor jamais 

entenderão nada.” 



dsasd 

Não te esfuerces; os que não 

entenderam de amor jama... 

6 meses · 0 comentários · visto 79 vezes 

“O alimento faz de reféns aos 

sensatos.” 

dsasd 

O alimento faz de reféns aos sensatos. 

6 meses · 0 comentários · visto 148 

vezes 

“Educam-nos mau para que consumam 

mau.” 

dsasd 

Educam-nos mau para que consumam 

mau. 

6 meses · 0 comentários · visto 147 

vezes 



“O que não gostam de meu 

paradoxalmente não está feito por de 

mim.” 

dsasd 

O que não gostam de meu 

paradoxalmente não está tenho... 

6 meses · 0 comentários · visto 83 vezes 

“O que trabalha por dinheiro se 

esfuerza muitíssimo e perde tempo 

mais o que trabalha por amor sofre 

muitíssimo, carece de dinheiro e 

trabalha todo o dia. Ambos estilos de 

vida se complementam.” 

dsasd 

O que trabalha por dinheiro se esfuerza 

muitíssimo e pi... 

6 meses · 0 comentários · visto 83 vezes 

“Quando se entenda que há pessoas 

que se fazem feridas para curar a você 



compreenderá que não é soberba; há 

que respeitar e há que ser agradecido 

para ser conscientes dos fatos.” 

dsasd 

Quando se entenda que há pessoas que 

se fazem tenho... 

6 meses · 0 comentários · visto 58 vezes 

“Tem direito a tomar você todas as 

liberdades do mundo mas nessa 

ousadia tenha cuidado em não lastimar 

ao que abre você os caminhos.” 

dsasd 

Tem direito a tomar você todas as 

liberdades da mu... 

6 meses · 0 comentários · visto 74 vezes 

“O saber faz paciente ao coração.” 

dsasd 

O saber faz paciente ao coração. 



6 meses · 0 comentários · visto 92 vezes 

“Queixa depois de queixa faz a 

disconformidad; a disconformidad faz 

inimigos.” 

dsasd 

Queixa depois de queixa faz a 

disconformidad; desconfio-a... 

6 meses · 0 comentários · visto 88 vezes 

“Se fosse loucura há tratamento, 

também se fosse inveja seria corregible 

e se fosse estupidez poderia ser 

aprendido a ser mais respeitoso mas é 

pior é ridiculez. E assim caminhamos 

pela vida depois do riso que provoca o 

pranto. Ninguém consegue escapar.” 

dsasd 

Se fosse loucura há tratamento, 

também se fosse em... 

6 meses · 0 comentários · visto 66 vezes 



“Seriedade e nunca te enfermarás.” 

dsasd 

Seriedade e nunca te enfermarás. 

6 meses · 0 comentários · visto 59 vezes 

“O perigo destas sociedades pode ser 

evitado. Não critiquem demasiado a 

uma pessoa pode ser convertido em 

inconsciente e causar danos 

irreparables.” 

dsasd 

O perigo destas sociedades pode ser 

evitado. Não c... 

6 meses · 2 comentários · visto 152 

vezes 

“Deve-se de defender as coisas que são 

privadas para que ninguém jogue 

mudando de lugar.” 

dsasd 



Deve-se de defender as coisas que são 

privadas para ... 

6 meses · 0 comentários · visto 117 

vezes 

“O aburrimiento é uma falta de 

respeito não resolvida.” 

dsasd 

O aburrimiento é uma falta de respeito 

não resolvida. 

6 meses · 0 comentários · visto 135 

vezes 

“Trascenderá o homem que faça feliz 

ao mundo.” 

dsasd 

Trascenderá o homem que faça feliz ao 

mundo. 

6 meses · 0 comentários · visto 76 vezes 



“Uma pessoa em equilíbrio deve de 

prestar atenção a três coisas; a. Suas 

palavras, a seus atos e a seus gestos.” 

dsasd 

Uma pessoa em equilíbrio deve de 

prestar atenção a... 

6 meses · 0 comentários · visto 134 

vezes 

“Desvaloriza a seu servidor; mente 

pobre, valoriza a seu servidor; mente 

de rico.” 

dsasd 

Desvaloriza a seu servidor; mente 

pobre, valoriza a s... 

6 meses · 0 comentários · visto 58 vezes 

“Dentro de minhas contradições há 

aciertos; porque mudança.” 

dsasd 



Dentro de minhas contradições há 

aciertos; porque c... 

7 meses · 0 comentários · visto 60 vezes 

“Pelotear deixando um ensino não é 

pelotear.” 

dsasd 

Pelotear deixando um ensino não é 

pelotear. 

7 meses · 0 comentários · visto 62 vezes 

“A diferença está no que um tem que 

ver e no que um não tem que ver.” 

dsasd 

A diferença está no que um tem que 

ver e em ... 

7 meses · 0 comentários · visto 60 vezes 

“O melhor vendedor vende a imagem 

de que tem dinheiro.” 



dsasd 

O melhor vendedor vende a imagem de 

que tem dinheiro. 

7 meses · 0 comentários · visto 60 vezes 

“O menos preço é coisa de alguns 

mediocres que precisam se sentir 

poderosos ante você.” 

dsasd 

O menos preço é coisa de alguns 

mediocres que NEC... 

7 meses · 0 comentários · visto 50 vezes 

“As pessoas pacíficas sofremos o 

pressiono de fulanita para cá fulanito 

para tenha.” 

dsasd 

As pessoas pacíficas sofremos o 

pressiono de fulanito... 

7 meses · 0 comentários · visto 71 vezes 



“As nenitas lindas produzidas 

prometem muito mas temo-lhes mais a 

quando vão produzir politicamente.” 

dsasd 

As nenitas lindas produzidas prometem 

muito mas lhe... 

7 meses · 0 comentários · visto 124 

vezes 

“E como vai você fulanito faz tanto 

tempo e fenômeno sempre fixando nos 

defeitos dos demais.” 

dsasd 

E como vai você fulanito faz tanto 

tempo e fenômeno s... 

7 meses · 0 comentários · visto 62 vezes 

“Que os homens não entendem às 

mulheres mentira são as mulheres as 

que não entendem aos homens.” 



dsasd 

Que os homens não entendem às 

mulheres mentira s... 

7 meses · 0 comentários · visto 79 vezes 

“Cuidado com escutar ao anti social 

volta-se anti social.” 

dsasd 

Cuidado com escutar ao anti social 

volta-se anti ... 

7 meses · 0 comentários · visto 123 

vezes 

“Fala-se no bar, fala-se para conhecer-

nos, fala-se no trabalho, fala-se por 

celular, é por isso que se deve de falar 

os amantes na cama.” 

dsasd 

Fala-se no bar, fala-se para conhecer-

nos, fala-se... 



7 meses · 0 comentários · visto 60 vezes 

“O amor ente os homens e as mulheres 

quando deixe de ser maldição será 

então amor.” 

dsasd 

O amor ente os homens e as mulheres 

quando deixe d... 

7 meses · 0 comentários · visto 127 

vezes 

“Uns estão no trópico outros no 

tropero.” 

dsasd 

Uns estão no trópico outros no tropero. 

7 meses · 0 comentários · visto 126 

vezes 

“A humanidade fraterniza não seja se 

será, a humanidade amiga não seja se 

será, a humanidade uma grande família 



não seja se será; enquanto 

desfrutemos de ser todos vizinhos.” 

dsasd 

A humanidade fraterniza não seja se 

será, a humanidade ama... 

7 meses · 0 comentários · visto 117 

vezes 

“Se a verdade que sou sério e a razão é 

porque jogo ainda de adulto aos jogos 

que gosto por mais que pareçam de 

raros é que me preocupa muito as 

pessoas que jogam a jogos que não 

gostam.” 

dsasd 

Se a verdade que sou sério e a razão 

são porque jogo... 

7 meses · 0 comentários · visto 73 vezes 

“Sentindo medo não se sente medo.” 



dsasd 

Sentindo medo não se sente medo. 

8 meses · 0 comentários · visto 150 

vezes 

“Se alimenta bem a seu cão, acaricia ao 

gato, e riegas as plantas porque então 

trata mau ao ser humano.” 

dsasd 

Se alimenta bem a seu cão, acaricia ao 

gato, e r... 

8 meses · 0 comentários · visto 76 vezes 

“Estando com uma pessoa explosiva é 

como ter um cão rabioso adentro.” 

dsasd 

Estando com uma pessoa explosiva é 

como ter um p... 

8 meses · 0 comentários · visto 129 

vezes 



“Hoje em dia passam qualquer coisa. O 

dia é mais raro que a noite e a 

realidade é mais rara que os sonhos.” 

dsasd 

Hoje em dia passam qualquer coisa. O 

dia é mais raro ... 

8 meses · 0 comentários · visto 62 vezes 

“Os que desejem se cuidar a cabeça, 

cuidem primeiro o que lhes chega aos 

intestinos.” 

dsasd 

Os que desejem se cuidar a cabeça, 

cuidem primeiro o ... 

8 meses · 0 comentários · visto 80 vezes 

“O homem mais materialmente pobre 

é dos privilegiados que sabem investir 

em natureza.” 

dsasd 



O homem mais materialmente pobre é 

dos mordomia... 

8 meses · 0 comentários · visto 74 vezes 

“Entendo-o ao que me discrimina 

porque negar é negócio.” 

dsasd 

Entendo-o ao que me discrimina 

porque negar é negou... 

8 meses · 0 comentários · visto 82 vezes 

“Fazendo a necessidade ganha algo 

mais ganhando a confiança se ganha o 

mundo.” 

dsasd 

Fazendo a necessidade ganha algo mais 

ganhando a conf... 

8 meses · 0 comentários · visto 76 vezes 

“Os psiquíatras são felizes porque os 

loucos dizem-lhes a verdade.” 



dsasd 

Os psiquíatras são felizes porque os 

loucos lhes dez... 

8 meses · 0 comentários · visto 68 vezes 

“Esperar que alguém ganhe graças a 

seu esforço gera muita felicidade.” 

dsasd 

Esperar que alguém ganhe graças a seu 

esforço ter... 

8 meses · 0 comentários · visto 74 vezes 

“O que há entre todos os pólos opostos 

é verdadeiro receio.” 

dsasd 

O que há entre todos os pólos opostos 

é verdadeiro ... 

8 meses · 0 comentários · visto 74 vezes 



“Há dias que me levanto com enormes 

vontades de me equivocar e pelo geral 

me equivoco.” 

dsasd 

Há dias que me levanto com enormes 

vontades de equivocou... 

8 meses · 0 comentários · visto 64 vezes 

“A gente é como a corrente elétrica se 

se quer somar a eles primeiro colam 

você uma patada.” 

dsasd 

A gente é como a corrente elétrica se 

quer você... 

8 meses · 0 comentários · visto 59 vezes 

“Dar-se a cabeça contra a parede é 

humano mais dar-se a cabeça contra 

uma porta é injusto.” 

dsasd 



Dar-se a cabeça contra a parede é 

humano mais dar-se ... 

8 meses · 0 comentários · visto 60 vezes 

“A força que deposita nos demais só 

serve para indecorosamente ajudar 

você a você mesmo.” 

dsasd 

A força que deposita nos demais só 

serve para... 

8 meses · 0 comentários · visto 61 vezes 

“As dúvidas resolvem problemas as 

certezas geram críticas.” 

dsasd 

As dúvidas resolvem problemas as 

certezas geram c... 

8 meses · 0 comentários · visto 59 vezes 

“Os vícios que não se desfrutam é o 

mau exemplo que deixam os tontos.” 



dsasd 

Os vícios que não se desfrutam é o mau 

exemplo que... 

8 meses · 0 comentários · visto 57 vezes 

“Que as sortes de principiante não faça 

você crer mais inteligente.” 

dsasd 

Que as sortes de principiante não faça 

você crer mais... 

8 meses · 0 comentários · visto 57 vezes 

“O porquê dos nervos é a mentira.” 

dsasd 

O porquê dos nervos é a mentira. 

8 meses · 0 comentários · visto 64 vezes 

“Quem sabe o que é,muitos,mais o que 

não é muito poucos.” 

dsasd 



Quem sabe o que é,muitos,mais o que 

não é muito poucos. 

8 meses · 0 comentários · visto 61 vezes 

“Creio profundamente no amor porque 

conheço lugares em que não existe.” 

dsasd 

Creio profundamente no amor porque 

conheço lugares... 

8 meses · 0 comentários · visto 59 vezes 

“Alaguemos mais assim se faz mais 

doce a vida.” 

dsasd 

Alaguemos mais assim se faz mais doce 

a vida. 

8 meses · 0 comentários · visto 74 vezes 

“Viram quando fazem um presente a 

alguém o esforço que lhes custa? As 

pessoas para além das diferenças 



espirituais têm que recordar quando 

recebe e quando dá. Isso é ser 

agradecido.” 

dsasd 

Viram quando fazem um presente a 

alguém o esforço ... 

8 meses · 0 comentários · visto 85 vezes 

“Nada é tão mau se a cada um se põe 

em seu lugar.” 

dsasd 

Nada é tão mau se a cada um se põe 

em seu lugar. 

8 meses · 0 comentários · visto 69 vezes 

“Não digam mais do que sou, pode que 

seja menos do que diz.” 

dsasd 

Não digam mais do que sou, pode que 

seja menos de o... 



8 meses · 0 comentários · visto 164 

vezes 

“Ser sociable! Quando custa você estar 

bem com alguém, é que custa você 

estar bem com você mesmo.” 

dsasd 

Ser sociable! Quando custa você estar 

bem com alguém... 

8 meses · 0 comentários · visto 139 

vezes 

“Aí está fale-me bem forte assim todos 

pensam o mesmo.” 

dsasd 

Aí está fale-me bem forte assim todos 

pensam o meu... 

9 meses · 0 comentários · visto 98 vezes 

“A única forma de comunicar-se com 

meninos com parálisis é prender a 



rádio e procurar-lhe a música que gosta 

se pode repete do ritmo e verá 

estabelecido um vínculo. ” 

dsasd 

A única forma de comunicar-se com 

meninos com parálisis... 

9 meses · 0 comentários · visto 114 

vezes 

“Gosto da gente terca são grandes 

professores para não cair em torpezas.” 

dsasd 

Gosto da gente terca são grandes 

professores para ... 

9 meses · 0 comentários · visto 107 

vezes 

“Amar é apreciar.” 

dsasd 

Amar é apreciar. 



9 meses · 0 comentários · visto 85 vezes 

“O que tanto faz no âmbito das 

instituições conduz ao sucesso.” 

dsasd 

O que tanto faz no âmbito das 

instituições com... 

9 meses · 0 comentários · visto 80 vezes 

“As pessoas nestes tempos 

compartilham para sentir-se sãmente 

presumidos.” 

dsasd 

As pessoas nestes tempos 

compartilham para sentir... 

9 meses · 0 comentários · visto 91 vezes 

“A farra teria que se declarar de 

interesse social. Tanto as aburridas 

como as divertidas; e já ninguém mais 

sente moléstias a mais nada.” 



dsasd 

A farra teria que se declarar de 

interesse social. A... 

9 meses · 0 comentários · visto 142 

vezes 

“Imagine-se no médio de uma estrada 

na noite. O caminhão que vem a toda 

velocidade e não se detém e passa 

você por acima. Bom assim é o ser 

humano.” 

dsasd 

Imagine-se no médio de uma estrada 

na noite. ... 

9 meses · 0 comentários · visto 80 vezes 

“Há muito que aprender mas há uma 

lição fundamental. Pode ser vivido a 

água, pescando e fazendo pan.” 

dsasd 



Há muito que aprender mas há uma 

lição me fundam... 

9 meses · 0 comentários · visto 82 vezes 

“Se não vê o programa não pode 

entender tantas tolices.” 

dsasd 

Se não vê o programa não pode 

entender tantas tonto... 

9 meses · 0 comentários · visto 78 vezes 

“Ocupo grande parte de meu tempo 

pensando em como poderia mudar o 

estilo de vida.” 

dsasd 

Ocupo grande parte de meu tempo 

pensando em como podrí... 

9 meses · 0 comentários · visto 86 vezes 

“Nenhum ser humano é capaz de 

guardar um segredo.” 



dsasd 

Nenhum ser humano é capaz de 

guardar um segredo. 

9 meses · 0 comentários · visto 137 

vezes 

“A qualquer pessoa à mais sensata do 

mundo se fazem-lhe uma cura de 

sonho ou algo parecido se enloquece.” 

dsasd 

A qualquer pessoa à mais sensata do 

mundo se lhe ... 

9 meses · 0 comentários · visto 72 vezes 

“A gente sempre se pensou que estou 

mais louco do que realmente estou.” 

dsasd 

A gente sempre se pensou que estou 

mais louco do q... 

9 meses · 0 comentários · visto 64 vezes 



“Não temam ao que cola mais temam 

ao que mandou colar por traição.” 

dsasd 

Não temam ao que cola mais tema ao 

que mandou colar por... 

9 meses · 0 comentários · visto 64 vezes 

“A pior vergonha é ter e tocar a uma 

casa pobre.” 

dsasd 

A pior vergonha é ter e tocar a uma 

casa pobre. 

9 meses · 0 comentários · visto 66 vezes 

“Reconhece-se a um miserável porque 

o único que sabe é escutar Se Afaste!” 

dsasd 

Reconhece-se a um miserável porque o 

único que sabe... 



9 meses · 0 comentários · visto 49 vezes 

“Sempre com um infeliz não terá 

passeios não terá vida feliz não terá 

nada” 

dsasd 

Sempre com um infeliz não terá 

passeios não terá ... 

9 meses · 0 comentários · visto 121 

vezes 

“Tem o direito de fazer uma guerra; 

lastima que possa perder.” 

dsasd 

Tem o direito de fazer uma guerra; 

lastima que p... 

9 meses · 0 comentários · visto 65 vezes 

“Ser educado é simples, é dar ao outro 

a tijera pelo lado que não curta.” 

dsasd 



Ser educado é simples, é dar ao outro a 

tijera por ... 

9 meses · 0 comentários · visto 55 vezes 

“É o mais normal do mundo de que 

uma pessoa pague a luz e mande você 

a tirar o ligue.” 

dsasd 

É o mais normal do mundo de que uma 

pessoa pague ... 

9 meses · 0 comentários · visto 47 vezes 

“É uma constante a gente ri mas 

olhando para acima.” 

dsasd 

É uma constante a gente ri mas 

olhando para acima. 

9 meses · 0 comentários · visto 66 vezes 



“Às pessoas que por vicisitudes tem 

danificado o espírito santo não a 

danifica lhe reza.” 

dsasd 

Às pessoas que por vicisitudes tem 

danificado o e... 

9 meses · 0 comentários · visto 117 

vezes 

“Acho que Deus mandou à ciência para 

que vejam o difícil que é criar.” 

dsasd 

Acho que Deus mandou à ciência para 

que vejam o dei... 

9 meses · 0 comentários · visto 55 vezes 

“Quem abandonam você também se 

abandonam de você; Não caia nem na 

severidad nem a exigência com você 

mesmo. ” 



dsasd 

Quem abandonam você também se 

abandonam de você; Não ... 

9 meses · 0 comentários · visto 65 vezes 

“Não é o mesmo colocar o televisor na 

janela que a janela no televisor.” 

dsasd 

Não é o mesmo colocar o televisor na 

janela que... 

9 meses · 0 comentários · visto 92 vezes 

“Olhem a cada um suas qualidades; 

Agora vocês pensam que uma pessoa 

realmente poderosa lhes vai dizer a 

verdade sobre seu poder? Acalma 

Latinos.” 

dsasd 

Olhem a cada um suas qualidades; 

Agora vocês pensam ... 



9 meses · 0 comentários · visto 97 vezes 

“Seja qual seja sua religião há que lhe 

dar paz à gente que está com Deus.” 

dsasd 

Seja qual seja sua religião há que lhe 

dar paz à gente... 

9 meses · 0 comentários · visto 137 

vezes 

“Há coisas que se permitem e outras 

que não se permitem As que não 

permite é sua educação, a que me 

permito é encontrar alguém que não 

seja como vos.” 

dsasd 

Há coisas que se permitem e outras 

que não se permitem... 

10 meses · 0 comentários · visto 193 

vezes 



“Quando pregue o livro da paz me 

fizeram mais dano do que possa 

imaginar.” 

dsasd 

Quando pregue o livro da paz me 

fizeram mais d... 

10 meses · 0 comentários · visto 71 

vezes 

“Pode que me mate de um tiro na 

cabeça; talvez não se dá conta que 

morrerá também.” 

dsasd 

Pode que me mate de um tiro na 

cabeça; talvez n... 

10 meses · 0 comentários · visto 64 

vezes 

“Não lhe temo às exigências do 

fantoche; sou um velho amigo do 

titiritero.” 



dsasd 

Não lhe temo às exigências do 

fantoche; sou um velho ... 

10 meses · 0 comentários · visto 121 

vezes 

“Pedir respeito em demasía faz você 

desumano.” 

dsasd 

Pedir respeito em demasía faz você 

desumano. 

10 meses · 0 comentários · visto 70 

vezes 

“Porquê falar de grandezas quando são 

mais os falhanços.” 

dsasd 

Porquê falar de grandezas quando são 

mais os falhanços. 



10 meses · 0 comentários · visto 69 

vezes 

“O ultraje não se perdoa.” 

dsasd 

O ultraje não se perdoa. 

10 meses · 0 comentários · visto 62 

vezes 

“Que somos nas redes que 

compartilhamos todo menos as 

necessidades básicas. Eu pergunto.” 

dsasd 

Que somos nas redes que 

compartilhamos todo menos a... 

10 meses · 0 comentários · visto 65 

vezes 

“Então o maestro disse; escuta o ruído 

do motor da heladera? Por aí é o 

caminho disse-lhe ao aluno.” 



dsasd 

Então o maestro disse; escuta o ruído 

do motor... 

10 meses · 0 comentários · visto 66 

vezes 

“Diferente entre os diferentes, isso é 

ser diferente.” 

dsasd 

Diferente entre os diferentes, isso é ser 

diferente. 

10 meses · 0 comentários · visto 76 

vezes 

“Quando está abandonado vê à 

sociedade como se cava a tumba de 

sua existência civilizada.” 

dsasd 

Quando está abandonado vê à 

sociedade como se vai... 



10 meses · 0 comentários · visto 84 

vezes 

“Seria uma humanidade feliz se todos 

encontrássemos essa resposta.” 

dsasd 

Seria uma humanidade feliz se todos 

encontrássemos essa... 

10 meses · 0 comentários · visto 80 

vezes 

“Sabe quando se enoja? Quando 

aparece um insensato lhe pedindo que 

assuma a realidade.” 

dsasd 

Sabe quando se enoja? Quando 

aparece um insensato ... 

10 meses · 0 comentários · visto 80 

vezes 



“Os loucos? Vivem-lhes pedindo 

demonstrações aos demais do que não 

se animam a fazer eles mesmos.” 

dsasd 

Os loucos? Vivem-lhes pedindo 

demonstrações aos d... 

10 meses · 0 comentários · visto 72 

vezes 

“Meu inimigo é minha própria língua.” 

dsasd 

Meu inimigo é minha própria língua. 

10 meses · 0 comentários · visto 59 

vezes 

“O modernismo arraigó às pessoas 

psicologicamente o ato de atentar 

contra a privacidade alheia.” 

dsasd 



O modernismo arraigó às pessoas 

psicologicamente... 

10 meses · 0 comentários · visto 58 

vezes 

“Pessoas que molestam afora; pessoas 

que incomodam adentro.” 

dsasd 

Pessoas que molestam afora; pessoas 

que incomodam... 

10 meses · 0 comentários · visto 58 

vezes 

“O ser humano demasiado generoso, 

se passa de linha vai para o instintivo.” 

dsasd 

O ser humano demasiado generoso, se 

passa de linha... 

10 meses · 0 comentários · visto 56 

vezes 



“Com um obrigado basta. Se faz 

reverências faz você queixa.” 

dsasd 

Com umas obrigado basta. Se faz 

reverências faz você q... 

10 meses · 0 comentários · visto 66 

vezes 

“Para não sentir pena. Procura sempre 

alguém com quem compartilhar suas 

alegrias; isso é amizade.” 

dsasd 

Para não sentir pena. Procura sempre 

alguém com quem ... 

10 meses · 0 comentários · visto 98 

vezes 

“Colocar uma verdade no reino que 

evoca as mentiras é o ato dos mais 

nobres.” 



dsasd 

Colocar uma verdade no reino que 

evoca a mentira... 

10 meses · 0 comentários · visto 83 

vezes 

“Depois de ser educados todos temos a 

utopia de que as ratas aprendam seus 

modais.” 

dsasd 

Depois de ser educados todos temos a 

utopia de que... 

10 meses · 0 comentários · visto 138 

vezes 

“Não assim os inocentes. As falsas 

purezas assinalam você com o dedo; 

mais às vezes dedos invisíveis.” 

dsasd 



Não assim os inocentes. As falsas 

purezas assinalam você c... 

10 meses · 0 comentários · visto 81 

vezes 

“Há sub culturas abertas e há sub 

culturas fechadas e todos com 

existimos humanamente.” 

dsasd 

Há sub culturas abertas e há sub 

culturas fechada... 

10 meses · 0 comentários · visto 145 

vezes 

“Porque será que quando vê passar um 

sol, se ocorre pensar em sua lua.” 

dsasd 

Porque será que quando vê passar um 

sol, se ocorre... 



10 meses · 0 comentários · visto 149 

vezes 

“Quando o desejo se faz uma prece é 

amor verdadeiro outorgado.” 

dsasd 

Quando o desejo se faz uma prece é 

amor verdade... 

10 meses · 0 comentários · visto 165 

vezes 

“Luto por meus ideais, mas não para 

ter algum poder, em cuales seja de suas 

manifestações.” 

dsasd 

Luto por meus ideais, mas não para ter 

algum pode... 

10 meses · 0 comentários · visto 94 

vezes 



“Porque há gente que não tem preço, 

tem amor.” 

dsasd 

Porque há gente que não tem preço, 

tem amor. 

10 meses · 0 comentários · visto 82 

vezes 

“Bem de escravatura, trabalha grátis 

ainda por cima dão você pau.” 

dsasd 

Bem de escravatura, trabalha grátis 

ainda por cima dão você ... 

10 meses · 0 comentários · visto 152 

vezes 

“Os grandes gurú que se guardam todo 

para eles pensam assim; Seja todo 

bem-vindo.” 

dsasd 



Os grandes gurú que se guardam todo 

para eles píen... 

10 meses · 0 comentários · visto 82 

vezes 

“Se rompem você o coração pensa com 

o alma porque o alma não se rasga.” 

dsasd 

Se rompem você o coração pensa com 

o alma porque o... 

10 meses · 0 comentários · visto 125 

vezes 

“O que canta tristeza cedo se consegue 

uma velha.” 

dsasd 

O que canta tristeza cedo se consegue 

uma velha. 

11 meses · 0 comentários · visto 133 

vezes 



“Fazer o bem e demonstrar humildad 

ao mesmo tempo é contraposto. 

Porque. a arte dignifica.” 

dsasd 

Fazer o bem e demonstrar humildad ao 

mesmo tempo e... 

11 meses · 0 comentários · visto 209 

vezes 

“Se diz o que gosta de todo mundo 

saberá suas debilidades.” 

dsasd 

Se diz o que gosta de todo mundo 

saberá seu deva... 

11 meses · 0 comentários · visto 173 

vezes 

“Se a gente não sai ao sol, no dia se 

torna como a noite.” 

dsasd 



Se a gente não sai ao sol, no dia se 

torna como a ... 

11 meses · 0 comentários · visto 89 

vezes 

“A cavalo presenteado, devolve-lhe ao 

dono.” 

dsasd 

A cavalo presenteado, devolve-lhe ao 

dono. 

11 meses · 0 comentários · visto 94 

vezes 

“Nos hotéis põem jabones a propósito 

para que os levem assim se vão as más 

energias. Meditem-no.” 

dsasd 

Nos hotéis põem jabones a propósito 

para que se... 



11 meses · 0 comentários · visto 99 

vezes 

“Se supere-se a você mesmo mas não 

concorra can ninguém; assim se afasta 

a ansiedade.” 

dsasd 

Se supere-se a você mesmo mas não 

concorra can ninguém; a... 

11 meses · 0 comentários · visto 124 

vezes 

“Não fume para parecer adulto, se 

adulto e não fume.” 

dsasd 

Não fume para parecer adulto, se 

adulto e não fume. 

11 meses · 0 comentários · visto 86 

vezes 



“Quem faz bem com a mente, obra 

bem com as mãos.” 

dsasd 

Quem faz bem com a mente, obra bem 

com as mãos. 

11 meses · 0 comentários · visto 54 

vezes 

“Afasto-me frequentemente porque 

sempre há um desgraçado fora de 

lugar.” 

dsasd 

Afasto-me frequentemente porque 

sempre há uma desga... 

11 meses · 0 comentários · visto 96 

vezes 

“Prefiro desfrutar da vida a que os 

vividores desfrutem de mim.” 

dsasd 



Prefiro desfrutar da vida a que os 

vividores dei... 

11 meses · 0 comentários · visto 91 

vezes 

“Tive uma boa educação, mas o que me 

educaram eram mentiras.” 

dsasd 

Tive uma boa educação, mas o que me 

educaram era... 

11 meses · 0 comentários · visto 74 

vezes 

“Se como seres humanos não 

conseguimos uma identidade própria, 

seria conveniente que começássemos 

por escrever nosso nome todos os 

dias.” 

dsasd 

Se como seres humanos não 

conseguimos uma identidade por... 



11 meses · 0 comentários · visto 102 

vezes 

“Os instantes da vida são mais rápidos 

que o tempo.” 

dsasd 

Os instantes da vida são mais rápidos 

que o tempo. 

11 meses · 0 comentários · visto 94 

vezes 

“Existe o esquecimento mas o que 

nutre em sua alma é o que perdura.” 

dsasd 

Existe o esquecimento mas o que nutre 

em sua alma é o... 

11 meses · 0 comentários · visto 174 

vezes 



“Dantes de tentar pisotear a alguém, 

prova se pode calcar sua própria 

sombra.” 

dsasd 

Dantes de tentar pisotear a alguém, 

prova se pode... 

11 meses · 0 comentários · visto 97 

vezes 

“Se tem o poder para fazer um grande 

bem. Faça-o! Estamos todos 

esperando.” 

dsasd 

Se tem o poder para fazer um grande 

bem. Faça-o! É... 

11 meses · 0 comentários · visto 83 

vezes 

“Sua dor é o alívio do outro.” 

dsasd 



Sua dor é o alívio do outro. 

11 meses · 0 comentários · visto 145 

vezes 

“Não sei a que vimos à vida; mas cobra 

sentido quando compartilhamos 

posses. Se isto não se aprende não 

mudará a humanidade.” 

dsasd 

Não sei a que vimos à vida; mas cobra 

sentido seu... 

11 meses · 0 comentários · visto 106 

vezes 

“Quando alguém agradece você quer 

dizer que vales.” 

dsasd 

Quando alguém agradece você quer 

dizer que vales. 



11 meses · 0 comentários · visto 110 

vezes 

“Me resultaria formosa a vida se a cada 

vez que algum familiar nosso precise o 

básico para viver e juntos estejamos 

para verdadeiramente ajudar.” 

dsasd 

Me resultaria formosa a vida se a cada 

vez que algum ... 

11 meses · 0 comentários · visto 171 

vezes 

“Se apoia-se somente em mim, pode 

que quando me precise realmente, 

nem eu tenha forças para me 

sustentar.” 

dsasd 

Se apoia-se somente em mim, pode 

que quando me NEC... 



11 meses · 0 comentários · visto 70 

vezes 

“O que não está a sua altura em uma 

situação, sempre procurará pôr em 

uma postura superior.” 

dsasd 

O que não está a sua altura em uma 

situação, sempre... 

11 meses · 0 comentários · visto 73 

vezes 

“Sempre há alguém melhor que tuno o 

demonstrará. Porque é melhor que 

você.” 

dsasd 

Sempre há alguém melhor que tuno o 

demonstrará... 

11 meses · 0 comentários · visto 58 

vezes 



“Qualquer vício apodera-se de você, e 

termina dominando você quem o 

promove.” 

dsasd 

Qualquer vício apodera-se de você, e 

termina dominando... 

11 meses · 0 comentários · visto 64 

vezes 

“Daria tudo por entrar a sua vida; mas 

não me deixa.” 

dsasd 

Daria tudo por entrar a sua vida; mas 

não me deixa. 

11 meses · 0 comentários · visto 76 

vezes 

“O pior idiota de todos é o que nomeia 

a todos de idiota.” 

dsasd 



O pior idiota de todos é o que nomeia a 

todos de ... 

11 meses · 0 comentários · visto 73 

vezes 

“Mais que guardar rancor a uma 

mulher despechada; é comprar-lhe um 

bom calzón ” 

dsasd 

Mais que guardar rancor a uma mulher 

despechada; é com... 

11 meses · 0 comentários · visto 105 

vezes 

“Tenho aprendido que para subir ao 

céu há que pagar; sina afastam-se os 

anjos.” 

dsasd 

Tenho aprendido que para subir ao céu 

há que pagar; ... 



11 meses · 0 comentários · visto 74 

vezes 

“Dizem que no inferno não há boliche, 

é verdadeiro, não há boliches.” 

dsasd 

Dizem que no inferno não há boliche, é 

verdadeiro, não... 

11 meses · 0 comentários · visto 88 

vezes 

“O carnaval está para rir, mas prefiro 

não me rir.” 

dsasd 

O carnaval está para rir, mas prefiro 

não me rir. 

11 meses · 0 comentários · visto 89 

vezes 

“Qualquer sexo débil guarda uma arma 

letal.” 



dsasd 

Qualquer sexo débil guarda uma arma 

letal. 

11 meses · 0 comentários · visto 92 

vezes 

“Prefiro você má a que não me 

prefira.” 

dsasd 

Prefiro você má a que não me prefira. 

11 meses · 0 comentários · visto 92 

vezes 

“O que se cuida com preservativo é 

realmente vivo.” 

dsasd 

O que se cuida com preservativo é 

realmente vivo. 

11 meses · 0 comentários · visto 68 

vezes 



“Meu amor acho que já é tempo de 

fazer o amor. Ela diz me passou mais de 

cem vezes e todos querem o mesmo.” 

dsasd 

Meu amor acho que já é tempo de 

fazer o amor. Ela... 

11 meses · 0 comentários · visto 71 

vezes 

“Apto maiores de 18. Se é bem como 

expresso-me, imagine-se como deixarei 

que se expresse.” 

dsasd 

Apto maiores de 18. Se é bem como 

expresso-me, imago... 

11 meses · 0 comentários · visto 73 

vezes 

“Onde há questões, não há respostas 

verdadeiras” 



dsasd 

Onde há questões, não há respostas 

verdadeiras 

11 meses · 0 comentários · visto 76 

vezes 

“Desejo encher-me de você, assim não 

vejo você esvaziamos preciso me 

encher de você para não estar tão 

vazio.” 

dsasd 

Desejo encher-me de você, assim não 

vejo você esvaziamos precisa... 

11 meses · 0 comentários · visto 78 

vezes 

“Tem um esforço mulher; Para que 

seus pés enaltecido, cheguem a minha 

boca, conseguam chegar a minha boca 

que é sua que é minha.” 

dsasd 



Tem um esforço mulher; Para que seus 

pés enaltecido... 

11 meses · 0 comentários · visto 70 

vezes 

“Então a resposta foi; é que só um 

gênio pode reconhecer a outro gênio.” 

dsasd 

Então a resposta foi; é que só um gênio 

pode... 

11 meses · 0 comentários · visto 83 

vezes 

“Os lustres são úteis na noite, se ficam 

presas ao dia fazem-nos uma despesa 

desnecessária.” 

dsasd 

Os lustres são úteis na noite, se ficam 

prenda... 

1 ano · 0 comentários · visto 98 vezes 



“A estupidez não é estupidez, é puro 

amor platónico” 

dsasd 

A estupidez não é estupidez, é puro 

amor platónico 

1 ano · 0 comentários · visto 82 vezes 

“O formoso do amor é que nos damos 

conta que podemos fazer existir.” 

dsasd 

O formoso do amor é que nos damos 

conta que pode... 

1 ano · 0 comentários · visto 140 vezes 

“Neste mundo prevalece fazer a não 

existência do externo.” 

dsasd 

Neste mundo prevalece fazer a não 

existência do... 



1 ano · 0 comentários · visto 145 vezes 

“Quando procura o prazer atrai o 

ensino.” 

dsasd 

Quando procura o prazer atrai o 

ensino. 

1 ano · 0 comentários · visto 82 vezes 

“Talvez se deram conta que tão grande 

é o universo e que tão perto estamos” 

dsasd 

Talvez se deram conta que tão grande é 

o universo... 

1 ano · 0 comentários · visto 142 vezes 

“A agresividad é um repenso errado, 

em diferença à meditación que são 

planteos acertados.” 

dsasd 



A agresividad é um repenso errado, em 

diferença ... 

1 ano · 0 comentários · visto 131 vezes 

“Imaginam mundos que não se cruzem 

com suas mentes?” 

dsasd 

Imaginam mundos que não se cruzem 

com suas mentes? 

1 ano · 0 comentários · visto 86 vezes 

“Finge-se somente por dor.” 

dsasd 

Finge-se somente por dor. 

1 ano · 0 comentários · visto 90 vezes 

“Recordarão você por três horas ou por 

dois dias e quiçá dois centos anos e 

você somente se esquecerá de viver.” 

dsasd 



Recordarão você por três horas ou por 

dois dias e quiçá ... 

1 ano · 0 comentários · visto 99 vezes 

“As coisas em acalma resultam-me 

sensuales.” 

dsasd 

As coisas em acalma resultam-me 

sensuales. 

1 ano · 0 comentários · visto 76 vezes 

“Ao mendigo do canto quando me peça 

uma moeda lhe vou reclamar as bases 

do concurso.” 

dsasd 

Ao mendigo do canto quando me peça 

uma moeda l... 

1 ano · 0 comentários · visto 69 vezes 

“O que dá você nervos, discrimina 

você.” 



dsasd 

O que dá você nervos, discrimina você. 

1 ano · 0 comentários · visto 90 vezes 

“O futuro dos estudos de gravação é o 

conteúdo audio visual.” 

dsasd 

O futuro dos estudos de gravação é o 

continha... 

1 ano · 0 comentários · visto 101 vezes 

“Todo mundo fazendo sociabilidad e 

em realidade ninguém quer fazer 

sociabilidad com ninguém.” 

dsasd 

Todo mundo fazendo sociabilidad e em 

realidade na... 

1 ano · 0 comentários · visto 75 vezes 



“Um autor experimentado cita as 

fontes das teses.” 

dsasd 

Um autor experimentado cita as fontes 

das teses. 

1 ano · 0 comentários · visto 130 vezes 

“A partitura fá-la o criativo, como quem 

escreve um livro, depois há uma infinita 

quantidade de intérpretes que são os 

que lêem o livro ou a partitura. Por isso 

os criativos estão passando dê 

apercibidos. ” 

dsasd 

A partitura fá-la o criativo, como quem 

escreve ... 

1 ano · 0 comentários · visto 110 vezes 

“Há que tomar a oportunidade, depois 

correr a toda velocidade.” 



dsasd 

Há que tomar a oportunidade, depois 

correr a toda ver... 

1 ano · 0 comentários · visto 145 vezes 

“Cuidado com o calado, pode ser que 

fale mais.” 

dsasd 

Cuidado com o calado, pode ser que 

fale mais. 

1 ano · 0 comentários · visto 92 vezes 

“A prepotencia é a ação do indivíduo 

que está fora de lugar.” 

dsasd 

A prepotencia é a ação do indivíduo 

que está f... 

1 ano · 0 comentários · visto 88 vezes 



“As pessoas mais perigosas são as que 

não sabem distinguir três pesos de três 

milhões.” 

dsasd 

As pessoas mais perigosas são as que 

não sabem duas... 

1 ano · 0 comentários · visto 103 vezes 

“Os bandidos colam-lhe ao bobo e o 

bobo vai e faz-lhe dano ao inocente.” 

dsasd 

Os bandidos colam-lhe ao bobo e o 

bobo vai e faz-lhe... 

1 ano · 0 comentários · visto 79 vezes 

“Não há pior problema que ter que 

viver sacando o mau humor a uma 

alteza.” 

dsasd 



Não há pior problema que ter que viver 

sacando o ... 

1 ano · 0 comentários · visto 101 vezes 

“Olha que quando se cai o chicote o 

tigre não perdoa.” 

dsasd 

Olha que quando se cai o chicote o 

tigre não perdi... 

1 ano · 0 comentários · visto 88 vezes 

“Se procura amigos por prata, o pobre 

seguirá sendo você.” 

dsasd 

Se procura amigos por prata, o pobre 

seguirá sendo... 

1 ano · 0 comentários · visto 81 vezes 

“O delírio está por onde passam muitos 

interesses criados.” 



dsasd 

O delírio está por onde passam muitos 

interesses creio... 

1 ano · 0 comentários · visto 148 vezes 

“Muitos estorvarão você, mas no 

caminho da simpleza sanará sua alma.” 

dsasd 

Muitos estorvarão você, mas no 

caminho da simples... 

1 ano · 0 comentários · visto 79 vezes 

“Os que mandam sofrem da espera de 

poder estar verdadeiramente com o 

povo.” 

dsasd 

Os que mandam sofrem da espera de 

poder estar vê... 

1 ano · 0 comentários · visto 135 vezes 



“Nenhuma pessoa será tão sabia para 

dizer você; deve ser assim deve ser 

alça.” 

dsasd 

Nenhuma pessoa será tão sabia para 

dizer você; deve s... 

1 ano · 0 comentários · visto 80 vezes 

“Ao que mal trata lhe pode ensinar a 

ser correto; em caso que dê-se entenda 

vê pensando de que dada sua 

sensibilidade és mais inteligente. Se 

irão sozinhos de sua vida.” 

dsasd 

Ao que mal trata lhe pode ensinar a ser 

correto;... 

1 ano · 0 comentários · visto 63 vezes 

“Em frente a outra pessoa saudável é 

manter o preconceito bem longe.” 



dsasd 

Em frente a outra pessoa saudável é 

manter o preu... 

1 ano · 0 comentários · visto 83 vezes 

“A injustiça; as pessoas perdem a 

razão, depois pedem-na prestada. 

Justiça é prestar.” 

dsasd 

A injustiça; as pessoas perdem a razão, 

depois te... 

1 ano · 0 comentários · visto 91 vezes 

“O escândalo está no medo de perder a 

razão.” 

dsasd 

O escândalo está no medo de perder a 

razão. 

1 ano · 0 comentários · visto 75 vezes 



“Pede toda sua vida saia e não faltará 

você abundância de caramelos.” 

dsasd 

Pede toda sua vida saia e não faltará 

você abundância de ... 

1 ano · 0 comentários · visto 136 vezes 

“Se progride sendo indiferente; 

progride sendo o mesmo ignorante.” 

dsasd 

Se progride sendo indiferente; progride 

sendo o ... 

1 ano · 0 comentários · visto 138 vezes 

“As imprudencias nos jogos entre os 

meninos; são as seriedades das 

problemáticas dos adultos.” 

dsasd 

As imprudencias nos jogos entre os 

meninos; são ... 



1 ano · 0 comentários · visto 117 vezes 

“Recorda que os nervos que creia vão 

ser de sua propriedade.” 

dsasd 

Recorda que os nervos que creia vão 

ser de seu p... 

1 ano · 0 comentários · visto 102 vezes 

“Aceita a última meia hora da vida mas 

não me vá a desperdiciar e esquecer 

todas as horas que tem por diante.” 

dsasd 

Aceita a última meia hora da vida mas 

não te me... 

1 ano · 0 comentários · visto 108 vezes 

“Aceita os bons momentos onde se 

compartilha tudo; é alegria e aceita os 

momentos que não se compartilha 

absolutamente nada; Comporá.” 



dsasd 

Aceita os bons momentos onde se 

compartilha tudo; é... 

1 ano · 0 comentários · visto 100 vezes 

“Nossa alma em silêncio deve de 

decidir compartilhar o que nos faz 

bem.” 

dsasd 

Nossa alma em silêncio deve de decidir 

compartilhar l... 

1 ano · 0 comentários · visto 83 vezes 

“Um traidor morre por sua própria 

espada.” 

dsasd 

Um traidor morre por sua própria 

espada. 

1 ano · 0 comentários · visto 113 vezes 



“Tu me afasta por louco e ainda não se 

deu conta que enloquecí por chorar 

você.” 

dsasd 

Tu me afasta por louco e ainda não se 

deu conta que... 

1 ano · 0 comentários · visto 106 vezes 

“Conheço-os não são maus ,só desejam 

o bem para si mesmos porque são 

desgraçados.” 

dsasd 

Conheço-os não são maus ,só desejam 

o bem para s... 

1 ano · 0 comentários · visto 98 vezes 

“Assume a realidade; são os torpes os 

que assustam.” 

dsasd 



Assume a realidade; são os torpes os 

que assustam. 

1 ano · 0 comentários · visto 109 vezes 

“Se bom mas jamais deixe que roubem 

você sua paz.” 

dsasd 

Se bom mas jamais deixe que roubem 

você sua paz. 

1 ano · 0 comentários · visto 115 vezes 

“Fica-me o resto da vida para vivê-la 

junto a você; você se anima?” 

dsasd 

Fica-me o resto da vida para vivê-la 

junto a você... 

1 ano · 0 comentários · visto 89 vezes 

“Todo o oposto se põe a sua altura.” 

dsasd 



Todo o oposto se põe a sua altura. 

1 ano · 0 comentários · visto 105 vezes 

“Não trate de fazer entender, em 

definitiva o que sofre é o que ofende” 

dsasd 

Não trate de fazer entender, em 

definitiva o que seu... 

1 ano · 0 comentários · visto 105 vezes 

“Faltaram-me muito o respeito e agora 

esperar reverências?” 

dsasd 

Faltou-me muito o respeito e agora 

esperar revé... 

1 ano · 0 comentários · visto 162 vezes 

“Nunca ajude a um desgraçado, nunca 

faça amigos ,seja infeliz roído pelo 

poder.” 



dsasd 

Nunca ajude a um desgraçado, nunca 

faça amigos ,seja ... 

1 ano · 0 comentários · visto 108 vezes 

“O amor encontra-o quando já não 

encontra nenhuma resposta.” 

dsasd 

O amor encontra-o quando já não 

encontra nenhum... 

1 ano · 2 comentários · visto 118 vezes 

“O problema que atañe ao ser humano 

é que fazer o mau aos demais ou a si 

mesmos lhes tira o delírio.” 

dsasd 

O problema que atañe ao ser humano é 

que fazer e... 

1 ano · 0 comentários · visto 118 vezes 



“Faça uma boa obra e deixa passar o 

mau.” 

dsasd 

Faça uma boa obra e deixa passar o 

mau. 

1 ano · 0 comentários · visto 167 vezes 

“Um piropo; não se sinta observada 

que quero você olhar.” 

dsasd 

Um piropo; não se sinta observada que 

quero você olhar. 

1 ano · 0 comentários · visto 79 vezes 

“Começar por não pedir nada a 

ninguém, seria um bom passo.” 

dsasd 

Começar por não pedir nada a 

ninguém, seria um bom passo. 



1 ano · 0 comentários · visto 80 vezes 

“Há portas abertas que convidam a 

passar , e estão bem fechadas.” 

dsasd 

Há portas abertas que convidam a 

passar , e estão b... 

1 ano · 0 comentários · visto 80 vezes 

“Jamais lute pára que queira você um 

adversário. Utilizará você.” 

dsasd 

Jamais lute pára que queira você um 

adversário. Te uta... 

1 ano · 0 comentários · visto 86 vezes 

“Hoje em dia estão no poder os 

mesmos que diziam você de menino; 

você não joga.” 

dsasd 



Hoje em dia estão no poder os mesmos 

que diziam você d... 

1 ano · 0 comentários · visto 95 vezes 

“Não tem nada que ver uma pessoa 

sem reputação pode ter melhores 

ideias. Só lhe faltam as ferramentas.” 

dsasd 

Não tem nada que ver uma pessoa sem 

reputação pue... 

1 ano · 0 comentários · visto 95 vezes 

“Olho à gente como olhar seu cabelo; a 

cada qual tem o direito de se fazer o 

que queiram.” 

dsasd 

Olho à gente como olhar seu cabelo; a 

cada qual tem e... 

1 ano · 0 comentários · visto 105 vezes 



“Uma professora quando aprendia 

natación me disse; porque nadar rápido 

se pode ser nadado devagar. Com o 

tempo aprendi que a vida não é uma 

olimpiada.” 

dsasd 

Uma professora quando aprendia 

natación me disse;porqu... 

1 ano · 0 comentários · visto 87 vezes 

“É-se pobre quando se procura no 

dinheiro alheio os afectos.” 

dsasd 

É-se pobre quando se procura no 

dinheiro alheio os a... 

1 ano · 2 comentários · visto 135 vezes 

“Nega até obter o negado.” 

dsasd 

Nega até obter o negado. 



1 ano · 0 comentários · visto 76 vezes 

“Só podem você manipular, ao que 

você lhe põe resistência.” 

dsasd 

Só podem você manipular, ao que você 

lhe põe rêses... 

1 ano · 0 comentários · visto 87 vezes 

“Quem olha para dentro, está vendo 

com clareza.” 

dsasd 

Quem olha para dentro, está vendo 

com clareza. 

1 ano · 0 comentários · visto 96 vezes 

“Se riem-se é porque gostaram.” 

dsasd 

Se riem-se é porque gostaram. 

1 ano · 0 comentários · visto 165 vezes 



“Às pessoas gosta das artes porque no 

cursi está o sexy.” 

dsasd 

Às pessoas gosta das artes porque no 

curso... 

1 ano · 0 comentários · visto 131 vezes 

“Só dou as costas para fazer fogo 

contra o vento.” 

dsasd 

Só dou as costas para fazer fogo contra 

o vento. 

1 ano · 0 comentários · visto 116 vezes 

“Seu punho em minha cara é um golpe, 

mas o punho de minha letra é mais 

forte.” 

dsasd 

Seu punho em minha cara é um golpe, 

mas o punho de meu l... 



1 ano · 0 comentários · visto 111 vezes 

“Se pesquisa-me e é insensato pode 

que doa você minhas verdades.” 

dsasd 

Se pesquisa-me e é insensato pode que 

doa você... 

1 ano · 0 comentários · visto 97 vezes 

“Quando dá a espada deve de seguir 

reta , se se dobra há que fazer outra 

espada.” 

dsasd 

Quando dá a espada deve de seguir 

reta , se se do... 

1 ano · 0 comentários · visto 88 vezes 

“Quando um cão olha você como raro 

tem influências de seu amo.” 

dsasd 



Quando um cão olha você como raro 

tem influências ... 

1 ano · 0 comentários · visto 191 vezes 

“Uma mensagem com uma palavra de 

amor poderia terminar com toda 

cobiça do mas avaro.” 

dsasd 

Uma mensagem com uma palavra de 

amor poderia terminar c... 

1 ano · 0 comentários · visto 166 vezes 

“Ninguém se merece que tenha que lhe 

demonstrar nada.” 

dsasd 

Ninguém se merece que tenha que lhe 

demonstrar nada. 

1 ano · 0 comentários · visto 118 vezes 

“Quando se levanta o sábio seu burro 

se pronuncia.” 



dsasd 

Quando se levanta o sábio seu burro se 

pronuncia. 

1 ano · 0 comentários · visto 115 vezes 

“Verá exemplos mas quando chegue o 

momento recorda que só você é dono 

de seus atos.” 

dsasd 

Verá exemplos mas quando chegue o 

momento recorda... 

1 ano · 0 comentários · visto 85 vezes 

“Sobe seu autoestima, ganhe ao vício.” 

dsasd 

Sobe seu autoestima, ganhe ao vício. 

1 ano · 0 comentários · visto 155 vezes 

“Ama seu trabalho mas não adore as 

lareiras.” 



dsasd 

Ama seu trabalho mas não adore as 

lareiras. 

1 ano · 0 comentários · visto 155 vezes 

“O ser humano vai evoluir quando 

reconheça que é herbívoro.” 

dsasd 

O ser humano vai evoluir quando 

reconheça que ... 

1 ano · 0 comentários · visto 65 vezes 

“Todo fruto fermentado se faz 

veneno.” 

dsasd 

Todo fruto fermentado se faz veneno. 

1 ano · 0 comentários · visto 145 vezes 

“Já que há tanto espírito destructivo; 

ficam convidados a meu funeral.” 



dsasd 

Já que há tanto espírito destructivo; 

ficam convida... 

1 ano · 0 comentários · visto 156 vezes 

“Não o faço; incomoda-me 

profundamente seguir pessoas que 

nem se inteiram de que existo.” 

dsasd 

Não o faço; incomoda-me 

profundamente seguir pessoa... 

1 ano · 0 comentários · visto 77 vezes 

“As consagraciones dão-se uma sozinha 

vez na vida e isso deverá de cuidar do 

prêmio de seu consagración.” 

dsasd 

As consagraciones dão-se uma sozinha 

vez na vida e ... 

1 ano · 0 comentários · visto 112 vezes 



“Uma boa; O inimigo não sabe ver seu 

movimentos estratega.” 

dsasd 

Uma boa; O inimigo não sabe ver seu 

movimentos estar... 

1 ano · 0 comentários · visto 104 vezes 

“Os que estejam para me fazer perder 

mau assim tenham em conta que na 

lua há muitos poços.” 

dsasd 

Os que estejam para me fazer perder 

mau assim tenham em ... 

1 ano · 0 comentários · visto 93 vezes 

“Todo o dia passam fazendo a guerra 

ansiosamente por ser melhores. Olhem 

para outro lado porque da mediocridad 

e dos abusos defender-se.” 

dsasd 



Todo o dia passam fazendo a guerra 

ansiosamente por... 

1 ano · 0 comentários · visto 113 vezes 

“Se atacam através de meus seres 

queridos coisas que não me 

interessam. São covardes.” 

dsasd 

Se atacam através de meus seres 

queridos coisas que n... 

1 ano · 0 comentários · visto 102 vezes 

“Todos dormimos e ninguém escapa de 

ver seu ridiculez.” 

dsasd 

Todos dormimos e ninguém escapa de 

ver seu ridiculez. 

1 ano · 0 comentários · visto 99 vezes 

“Criar é sábio mas imitar é debocha.” 



dsasd 

Criar é sábio mas imitar é debocha. 

1 ano · 0 comentários · visto 136 vezes 

“Se envelhece a mente faz o ridículo de 

sua juventude.” 

dsasd 

Se envelhece a mente faz o ridículo de 

sua juventude. 

1 ano · 0 comentários · visto 117 vezes 

“Se quer gritar compre-se um cão verá 

que não entende você nada e só 

consegue o assustar.” 

dsasd 

Se quer gritar compre-se um cão verá 

que não te ... 

1 ano · 0 comentários · visto 170 vezes 



“As pessoas sexualmente bem não 

precisam falar com sarcasmo.” 

dsasd 

As pessoas sexualmente bem não 

precisam falar com... 

1 ano · 0 comentários · visto 92 vezes 

“Sentir inveja é como sentir vontades 

de estar preso.” 

dsasd 

Sentir inveja é como sentir vontades de 

estar preso. 

1 ano · 0 comentários · visto 80 vezes 

“Maturidade é sentir fome e cozinhar.” 

dsasd 

Maturidade é sentir fome e cozinhar. 

1 ano · 0 comentários · visto 72 vezes 



“Que sucederá que não vivem nem 

deixam viver.” 

dsasd 

Que sucederá que não vivem nem 

deixam viver. 

1 ano · 0 comentários · visto 89 vezes 

“Se as pessoas não me demonstram 

ternura é impossível que as queira.” 

dsasd 

Se as pessoas não me demonstram 

ternura é impossível... 

1 ano · 0 comentários · visto 86 vezes 

“O insultar demonstra a falta de 

virilidad.” 

dsasd 

O insultar demonstra a falta de 

virilidad. 



1 ano · 0 comentários · visto 63 vezes 

“Enquanto a ideia seja minha me posso 

fiar de todo mundo.” 

dsasd 

Enquanto a ideia seja minha me posso 

fiar de todo a mu... 

1 ano · 0 comentários · visto 65 vezes 

“Os covardes jactan aos mortos; Os 

valentes escrevem-lhe aos vivos.” 

dsasd 

Os covardes jactan aos mortos; Os 

valentes lhe ... 

1 ano · 0 comentários · visto 58 vezes 

“E o que lhe fecha a porta na cara ao 

que oferece é impossível que se possa 

jactar que sabe do oferecido.” 

dsasd 



E o que lhe fecha a porta na cara ao 

que oferece... 

1 ano · 0 comentários · visto 88 vezes 

“Se não há paz econômica jamais terá 

paz em nenhum sentido.” 

dsasd 

Se não há paz econômica jamais terá 

paz em nenhum seja... 

1 ano · 0 comentários · visto 82 vezes 

“Todas as religiões pedem que lhe 

cante a seu coração é a arte suprema.” 

dsasd 

Todas as religiões pedem que lhe cante 

a seu coração... 

1 ano · 0 comentários · visto 90 vezes 

“O cinema não teria que existir há que 

ir ao teia de uma.” 



dsasd 

O cinema não teria que existir há que ir 

ao teia de... 

1 ano · 0 comentários · visto 101 vezes 

“Esperará, até não esperar nada. 

Entrará em razão.” 

dsasd 

Esperará, até não esperar nada. Entrará 

em razão. 

1 ano · 0 comentários · visto 107 vezes 

“Não existe absolutamente ninguém 

que tenha por urgência suas ideias. 

Tire-se a ansiedade; são puras ilusões.” 

dsasd 

Não existe absolutamente ninguém 

que tenha por urgência... 

1 ano · 0 comentários · visto 122 vezes 



“Idiota; pessoa que não permite 

desfrutar da vida a outras pessoas.” 

dsasd 

Idiota; pessoa que não permite 

desfrutar da vida a... 

1 ano · 0 comentários · visto 85 vezes 

“É bem mais grave pagar todas as 

contas que qualquer outro tipo de 

loucura.” 

dsasd 

É bem mais grave pagar todas as contas 

que qual... 

1 ano · 0 comentários · visto 161 vezes 

“O povo está acima dos meios, ou são 

os meios que estão acima do povo.” 

dsasd 

O povo está acima dos meios, ou são os 

me... 



1 ano · 0 comentários · visto 72 vezes 

“Se seguem sem contestar as 

mensagens. Quem são?. O que vão 

conseguir é que não faça mais nada por 

ninguém.” 

dsasd 

Se seguem sem contestar as 

mensagens. Quem são?. O... 

1 ano · 0 comentários · visto 86 vezes 

“O sentido da vida é não estar sentido 

pela vida.” 

dsasd 

O sentido da vida é não estar sentido 

pela vida. 

1 ano · 0 comentários · visto 179 vezes 

“O problema é suportar quando não 

tem que suportar nada.” 

dsasd 



O problema é suportar quando não tem 

que suporte... 

1 ano · 0 comentários · visto 99 vezes 

“Deixar de cometer o mesmo erro é ir 

na contramão da natureza.” 

dsasd 

Deixar de cometer o mesmo erro é ir 

na contramão de o... 

1 ano · 0 comentários · visto 95 vezes 

“Não vejo qual é o problema da 

depressão; se os políticos adoram que 

se manifestem.” 

dsasd 

Não vejo qual é o problema da 

depressão; se os por... 

1 ano · 0 comentários · visto 94 vezes 

“Vida inteligente; se está e não se come 

não se mata.” 



dsasd 

Vida inteligente; se está e não se come 

não se mata. 

1 ano · 0 comentários · visto 88 vezes 

“Pensar é chismear com um mesmo.” 

dsasd 

Pensar é chismear com um mesmo. 

1 ano · 0 comentários · visto 113 vezes 

“O individualismo pelo contrário do 

que se crê não facilita as transações 

entre os seres humanos e com o uso da 

tecnologia enlentece o consumo. Erro 

do capitalismo.” 

dsasd 

O individualismo pelo contrário do que 

se crê... 

1 ano · 0 comentários · visto 111 vezes 



“Cantam-me em outro idioma não seja 

o que me querem pedir.” 

dsasd 

Cantam-me em outro idioma não seja o 

que me querem pedir. 

1 ano · 0 comentários · visto 114 vezes 

“Ninguém que veja um temporal alheio 

a sua vontade se vai expor à 

tempestade; guarda então refúgio.” 

dsasd 

Ninguém que veja um temporal alheio 

a sua vontade se vai ... 

1 ano · 0 comentários · visto 113 vezes 

“Vales o mais rápido que possa 

perdoar.” 

dsasd 

Vales o mais rápido que possa perdoar. 



1 ano · 0 comentários · visto 157 vezes 

“Ao primeiro grito, não reações mas 

também não te aferres; essa pessoa já 

tem o coração longe de você.” 

dsasd 

Ao primeiro grito, não reações mas 

também não te aferre... 

1 ano · 0 comentários · visto 153 vezes 

“A insônia faz-se sob medida de que 

analisa seus sonhos quando acordadas; 

mas não sempre os sonhos nos 

auguran o melhor e com o correr do 

tempo não pode dormir por medo a 

sonhar.” 

dsasd 

A insônia faz-se sob medida de que 

analisa suas sua... 

1 ano · 0 comentários · visto 153 vezes 



“Só olha na vida as pessoas que 

acreditam ser felizes; jamais procure 

em um amargurado , esses são os que 

fazem você tropeçar.” 

dsasd 

Só olha na vida as pessoas que 

acreditam ser ... 

1 ano · 0 comentários · visto 123 vezes 

“A bomba atômica que destrói hoje é a 

do comércio.” 

dsasd 

A bomba atômica que destrói hoje é a 

do comércio. 

1 ano · 0 comentários · visto 141 vezes 

“Crie-se pronto por jogar lixo em águas 

cristalinas; dá-me somente temor” 

dsasd 



Crie-se pronto por jogar lixo em águas 

cristalinas... 

1 ano · 0 comentários · visto 70 vezes 

“O que afana na música que se senta 

principalmente porque o é.” 

dsasd 

O que afana na música que se senta 

principalmente... 

1 ano · 0 comentários · visto 119 vezes 

“A maior fortuna que tem é não criar 

seu próprio pesadelo.” 

dsasd 

A maior fortuna que tem é não criar 

seu próprio pe... 

1 ano · 0 comentários · visto 90 vezes 

“O que parta em uma rota que plante 

uma árvore frutal, assim de regresso 

poderá ser alimentado em outra rota 



de outro que também tem posto sua 

semente.” 

dsasd 

O que parta em uma rota que plante 

uma árvore frutal,... 

1 ano · 0 comentários · visto 172 vezes 

“O primeiro que tem que pensar um 

quando pensa é que vai estar 

equivocado do que pensa” 

dsasd 

O primeiro que tem que pensar um 

quando pensa é... 

1 ano · 0 comentários · visto 95 vezes 

“Para que não pareça vã sua hipocrisia 

se juntam para destruir almas nobres.” 

dsasd 

Para que não pareça vã sua hipocrisia 

se juntam par... 



1 ano · 0 comentários · visto 94 vezes 

“Se expõem-se a ser julgados os que 

sabem; não sabem tanto.” 

dsasd 

Se expõem-se a ser julgados os que 

sabem; não sabem ... 

1 ano · 0 comentários · visto 108 vezes 

“O júri em qualquer concurso deveria 

de acreditar que sabe o que julga; sina 

é injusta a falha para a opinião 

pública.” 

dsasd 

O júri em qualquer concurso deveria de 

acreditar... 

1 ano · 0 comentários · visto 130 vezes 

“Se diz-me que vou fracassar pois 

enséname a ter sucesso.” 

dsasd 



Se diz-me que vou fracassar pois 

enséname a ter... 

1 ano · 0 comentários · visto 182 vezes 

“Olha que se tomadas a uma pessoa de 

idiota corre o risco de equivocar você.” 

dsasd 

Olha que se tomadas a uma pessoa de 

idiota corre o ... 

1 ano · 0 comentários · visto 141 vezes 

“Há gente que diz ter uma vida normal; 

os outros passam arrastados pela vida.” 

dsasd 

Há gente que diz ter uma vida normal; 

o outros p... 

1 ano · 0 comentários · visto 104 vezes 

“O pensamento deveria ser nomeado 

patrimônio da humanidade.” 



dsasd 

O pensamento deveria ser nomeado 

patrimônio da... 

1 ano · 0 comentários · visto 150 vezes 

“Toda pedra do caminho ficará jogada 

ao esquecimento.” 

dsasd 

Toda pedra do caminho ficará jogada 

ao esquecimento. 

1 ano · 0 comentários · visto 194 vezes 

“O que me causa muito desagrado é 

que em certas ocasiões me obriguem a 

ter que aparentar o que não sou.” 

dsasd 

O que me causa muito desagrado é que 

em certas oc... 

1 ano · 0 comentários · visto 120 vezes 



“As pessoas que chegam a dirigir você a 

vida, são os mesmos que geram você 

insegurança.” 

dsasd 

As pessoas que chegam a dirigir você a 

vida, são os ... 

1 ano · 0 comentários · visto 140 vezes 

“Se ninguém faz nada por você, todo o 

que faz é em seu contra” 

dsasd 

Se ninguém faz nada por você, todo o 

que faz é em seu... 

1 ano · 0 comentários · visto 154 vezes 

“Parece que os que se escondem o 

fazem por trás do sistema.” 

dsasd 

Parece que os que se escondem o 

fazem por trás do s... 



1 ano · 0 comentários · visto 105 vezes 

“Apaixonar-se de algo artificial é o 

vazio de nossas próprias emoções.” 

dsasd 

Apaixonar-se de algo artificial é o vazio 

de nossa... 

1 ano · 0 comentários · visto 130 vezes 

“Se o Rei não sabe escutar não se 

merece as palavras do povo.” 

dsasd 

Se o Rei não sabe escutar não se 

merece as palavras... 

1 ano · 0 comentários · visto 225 vezes 

“O que promete e não cumpre; melhor 

afaste-se dantes de que cumpra.” 

dsasd 



O que promete e não cumpre; melhor 

afaste-se dantes de que... 

1 ano · 0 comentários · visto 177 vezes 

“A tristeza é uma forma de ser feliz.” 

dsasd 

A tristeza é uma forma de ser feliz. 

1 ano · 0 comentários · visto 116 vezes 

“O acordo fundamental é o assumir 

que estamos todos em desacordo.” 

dsasd 

O acordo fundamental é o assumir que 

estamos tudo... 

1 ano · 0 comentários · visto 180 vezes 

“O ser humano vai em caminho ao 

entendimento de como a natureza o 

toma todo como artístico.” 

dsasd 



O ser humano vai em caminho ao 

entendimento de como ... 

1 ano · 0 comentários · visto 222 vezes 

“Isto é a arte serve para expressar 

melhor a beleza do que amas.” 

dsasd 

Isto é a arte serve para expressar 

melhor a beleza... 

1 ano · 0 comentários · visto 111 vezes 

“A verdadeira arte é fazer o amor, 

todas as demais formas artísticas nos 

parodiam para chegar ao objetivo.” 

dsasd 

A verdadeira arte é fazer o amor, todas 

as demais ... 

1 ano · 0 comentários · visto 174 vezes 

“Se toca você o caminho mais difícil, vê 

pelo caminho do custado.” 



dsasd 

Se toca você o caminho mais difícil, vê 

pelo caminho de... 

1 ano · 0 comentários · visto 101 vezes 

“Divide e se perderá de dois amigos.” 

dsasd 

Divide e se perderá de dois amigos. 

1 ano · 0 comentários · visto 107 vezes 

“A mentira cria-se de uma sensação 

que se deseja sentir mas não se sente.” 

dsasd 

A mentira cria-se de uma sensação que 

se deseja sem... 

1 ano · 0 comentários · visto 107 vezes 

“Tu diz que sou mau pai...dei o que 

queira, porque jamais mas jamais 



sentirá a sensação de como meu filho 

me ama.” 

dsasd 

Tu diz que sou mau pai...dei o que 

queira, por... 

1 ano · 0 comentários · visto 114 vezes 

“O que trabalha o lixo aparta.” 

dsasd 

O que trabalha o lixo aparta. 

1 ano · 0 comentários · visto 100 vezes 

“Toda pessoa que se diz não querer 

dentro de um grupo é invejada.” 

dsasd 

Toda pessoa que se diz não querer 

dentro de um grupo... 

1 ano · 0 comentários · visto 86 vezes 



“Ao golpeador não lhe tenha medo, 

mais teme dessas que mandam você 

golpear.” 

dsasd 

Ao golpeador não lhe tenha medo, 

mais teme dessas que... 

1 ano · 0 comentários · visto 112 vezes 

“Há gente que precisa terapia todos os 

dias, são os que jogam com os sonhos 

das pessoas, e é muito perigoso já que 

ao deixar todo a seu passo na sombra. 

Tira você tempo, tira você vida.” 

dsasd 

Há gente que precisa terapia todos os 

dias, são o... 

1 ano · 0 comentários · visto 165 vezes 

“O mundo sabe qual é a verdade, mas 

não lhes convém para poder passar de 

prontos.” 



dsasd 

O mundo sabe qual é a verdade, mas 

não lhes convém... 

1 ano · 0 comentários · visto 182 vezes 

“Se a vida abandona-me, abandono-me 

de sua vida.” 

dsasd 

Se a vida abandona-me, abandono-me 

de sua vida. 

1 ano · 0 comentários · visto 187 vezes 

“Se não o saquei, impossível pôr do 

revés. As regras do jogo.” 

dsasd 

Se não o saquei, impossível pôr do 

revés. As ... 

1 ano · 0 comentários · visto 156 vezes 



“A introspección criativa dói, para que 

de bons frutos, por isso cuida seu 

huerta.” 

dsasd 

A introspección criativa dói, para que 

de bons f... 

1 ano · 0 comentários · visto 123 vezes 

“Graças aos mentirosos as pessoas de 

honra podem ser rido da insensatez.” 

dsasd 

Graças aos mentirosos as pessoas de 

honra se sua... 

1 ano · 0 comentários · visto 184 vezes 

“Um verdadeiro homem prefere sofrer 

que mentir ante uma mulher.” 

dsasd 

Um verdadeiro homem prefere sofrer 

que mentir ante ... 



1 ano · 9 comentários · visto 413 vezes 

“As ações artísticas medem-se na 

forma na qual consegue 

despreocuparte de você mesmo.” 

dsasd 

As ações artísticas medem-se na forma 

no c... 

1 ano · 0 comentários · visto 125 vezes 

“Não me vão ao inferno. Tempos de 

falar com ex casais , são tempos maus.” 

dsasd 

Não me vão ao inferno. Tempos de 

falar com ex ... 

1 ano · 0 comentários · visto 158 vezes 

“Humildad é entender que há gente 

que não entende você.” 

dsasd 



Humildad é entender que há gente que 

não entende você. 

1 ano · 0 comentários · visto 99 vezes 

“Ao cavalo o doman a açoite-os e faz-se 

nobre, mas jamais se esquece de que 

tem uma patada mortal.” 

dsasd 

Ao cavalo o doman a açoite-os e faz-se 

nobre, pe... 

1 ano · 0 comentários · visto 132 vezes 

“A moralidad do mundo, faz tremer aos 

honestos.” 

dsasd 

A moralidad do mundo, faz tremer aos 

honestos. 

1 ano · 0 comentários · visto 101 vezes 

“Se ontem riram de mim, hoje terei que 

me ocupar dos loucos.” 



dsasd 

Se ontem riram de mim, hoje terei que 

me ocupar de os... 

1 ano · 0 comentários · visto 142 vezes 

“O poder conduz para a doença.” 

dsasd 

O poder conduz para a doença. 

1 ano · 0 comentários · visto 107 vezes 

“Muitos vivemos em fantasías, é algo 

formoso, mas há que lutar com quem 

pré medita demasiado as coisas 

descreídos de nosso amor.” 

dsasd 

Muitos vivemos em fantasías, é algo 

formoso, mas h... 

1 ano · 0 comentários · visto 95 vezes 



“Era um amanhecer muito tranquilo, 

até que ensuciaste minha consciência. 

Agora vê como é que me faz trabalhar.” 

dsasd 

Era um amanhecer muito tranquilo, até 

que ensuciaste ... 

1 ano · 0 comentários · visto 81 vezes 

“A ferramenta do hipócrita é o 

sarcasmo e a de orientação.” 

dsasd 

A ferramenta do hipócrita é o sarcasmo 

e dê-a... 

1 ano · 0 comentários · visto 105 vezes 

“Quis ser seu amigo, tentei-o muito. 

Hoje já não quero, não acho que seja 

desprezo. Foi presa do rumor da 

inveja.” 

dsasd 



Quis ser seu amigo, tentei-o muito. 

Hoje já não quem... 

1 ano · 0 comentários · visto 98 vezes 

“É muito difícil de comprovar calunia-a, 

mas é muito fácil de descobrir a quem 

calunia.” 

dsasd 

É muito difícil de comprovar calunia-a, 

mas é muito... 

1 ano · 0 comentários · visto 80 vezes 

“A porta que tem em frente é a mais 

difícil de passar.” 

dsasd 

A porta que tem em frente é a mais 

difícil de ... 

1 ano · 0 comentários · visto 80 vezes 



“Quiçá possa enviar-me a dormir um 

momento mas seu seguirá dormida 

toda a vida.” 

dsasd 

Quiçá possa enviar-me a dormir um 

momento mas você segui... 

1 ano · 0 comentários · visto 67 vezes 

“Alguns se arrastam tanto pelo solo por 

tanto tempo que quando se levantam 

parecem esbeltos.” 

dsasd 

Alguns se arrastam tanto pelo solo por 

tanto você... 

1 ano · 0 comentários · visto 90 vezes 

“Tu com seus exércitos pode enviar a 

seu inimigo a praias geladas, onde 

existe a fome a pena e a dor. Mas 

tenha cuidado em que estação o faz, 



porque poderemos o desfrutar muito e 

até agradecer você desde longe.” 

dsasd 

Tu com seus exércitos pode enviar a 

seu inimigo a pl... 

1 ano · 0 comentários · visto 99 vezes 

“Sabem como me dou conta que uma 

pessoa está louca, simples, me 

desgasta.” 

dsasd 

Sabem como me dou conta que uma 

pessoa está louca, ... 

1 ano · 0 comentários · visto 127 vezes 

“A mentira é a astúcia para adquirir. 

Depois de obter a aquisição, vêm à 

tona todas as verdades.” 

dsasd 



A mentira é a astúcia para adquirir. 

Depois de bote... 

1 ano · 0 comentários · visto 130 vezes 

“Poderia ser dito que o problema 

espiritual, a inquietude espiritual, a 

confusão espiritual, seja uma espécie 

de ataque Bélico.” 

dsasd 

Poderia ser dito que o problema 

espiritual, a inquieta... 

1 ano · 0 comentários · visto 117 vezes 

“Todas as palavras Insultantes, cabem 

em toda necedad, mas todas as 

palavras de entendimento cabem na 

sabedoria.” 

dsasd 

Todas as palavras Insultantes, cabem 

em toda necedad... 



1 ano · 2 comentários · visto 184 vezes 

“As árvores que não dão frutos, servem 

para fazer sombra.” 

dsasd 

As árvores que não dão frutos, servem 

para fazer são... 

1 ano · 0 comentários · visto 138 vezes 

“O amor pode ser perdido, mas quem 

ama você evita que se perca.” 

dsasd 

O amor pode ser perdido, mas quem 

ama você evita que... 

1 ano · 0 comentários · visto 112 vezes 

“Prefiro ter sejam que calcar a terra de 

meus inimigos.” 

dsasd 



Prefiro ter sejam que calcar a terra de 

meus inimigos. 

1 ano · 0 comentários · visto 159 vezes 

“O coração que vem de lonjura, longe 

se vai.” 

dsasd 

O coração que vem de lonjura, longe se 

vai. 

1 ano · 0 comentários · visto 143 vezes 

“Recomendo você de que procure 

respostas onde há generosidad, não 

assim interrogantes onde encontra 

avaricia.” 

dsasd 

Recomendo você de que procure 

respostas onde há ge... 

1 ano · 0 comentários · visto 212 vezes 



“Há que ser conscientes que todo 

atenuante da dor é fictícia. Isto é 

fictício” 

dsasd 

Há que ser conscientes que todo 

atenuante da dor... 

1 ano · 0 comentários · visto 144 vezes 

“É uma neurosis inventar sobre o 

inventado.” 

dsasd 

É uma neurosis inventar sobre o 

inventado. 

1 ano · 0 comentários · visto 157 vezes 

“A solução é não lhe dar soluções a um 

idiota.” 

dsasd 

A solução é não lhe dar soluções a um 

idiota. 



1 ano · 0 comentários · visto 137 vezes 

“Pus-lhe mil cerraduras a meu passado 

para não ter que me topar de novo 

com o falhanço.” 

dsasd 

Pus-lhe mil cerraduras a meu passado 

para não ter que... 

1 ano · 0 comentários · visto 192 vezes 

“Quiçá seja inútil ir depois da gente, 

mas mais inútil é ir depois de alguém 

que reiteradas vezes ignora você.” 

dsasd 

Quiçá seja inútil ir depois da gente, mas 

mais inútil ... 

1 ano · 0 comentários · visto 219 vezes 

“Perdoar a uma pessoa quando se 

desculpa para ir ao toilette. É nobreza.” 

dsasd 



Perdoar a uma pessoa quando se 

desculpa para ir ao t... 

1 ano · 0 comentários · visto 209 vezes 

“A cada vez que dê atende a um ser 

humano por uma máquina, promove o 

abandono.” 

dsasd 

A cada vez que dê atende a um ser 

humano por uma mim... 

1 ano · 0 comentários · visto 147 vezes 

“As leis da natureza deste mundo 

dizem que só se pode adjudicar o que 

pertence você e terão tempos bons, 

caso contrário terão tempos maus. ” 

dsasd 

As leis da natureza deste mundo dizem 

que s... 

1 ano · 0 comentários · visto 216 vezes 



“Sobem salários , sobe consumo. ” 

dsasd 

Sobem salários , sobe consumo. 

1 ano · 0 comentários · visto 121 vezes 

“Tinha um posto, agora não, me sento 

ex posto.” 

dsasd 

Tinha um posto, agora não, me sento 

ex posto. 

1 ano · 0 comentários · visto 199 vezes 

“Em uma constante. O deficiente vai 

para a maestría, enquanto o inteligente 

afasta-se da maestría. É o movimento 

social.” 

dsasd 

Em uma constante. O deficiente vai 

para a maestría... 



1 ano · 0 comentários · visto 148 vezes 

“O que gosta ainda não o superou.” 

dsasd 

O que gosta ainda não o superou. 

1 ano · 0 comentários · visto 170 vezes 

“Queixe-se, fale mau dos demais, 

divida e reine, calunie, seja sarcástico e 

depois procure a salvação na próxima 

vida se é que há.” 

dsasd 

Queixe-se, fale mau dos demais, divida 

e reine, cal... 

1 ano · 0 comentários · visto 149 vezes 

“Tenha mas se não gostamos da 

atitude dessa pessoa, nos armamos de 

coragem, vamos todos juntos e o 

condenamos. Total.” 

dsasd 



Tenha mas se não gostamos da atitude 

dessa pessoa,... 

1 ano · 0 comentários · visto 150 vezes 

“Eu não seja porque nos exigimos 

todos cantar refinados, se é que todos 

estamos desafinados.” 

dsasd 

Eu não seja porque nos exigimos todo 

cantar refinado, ... 

1 ano · 0 comentários · visto 141 vezes 

“Não tenho visto mosca que entre a 

minha casa e depois não queira sair ao 

ar.” 

dsasd 

Não tenho visto mosca que entre a 

minha casa e depois não que... 

1 ano · 0 comentários · visto 142 vezes 



“O que atemoriza, a riqueza 

aterroriza.” 

dsasd 

O que atemoriza, a riqueza aterroriza. 

1 ano · 0 comentários · visto 156 vezes 

“Ao final não se vêem as pessoas o que 

são, se vê o que lhes faz.” 

dsasd 

Ao final não se vêem as pessoas o que 

são, se vê o... 

1 ano · 0 comentários · visto 169 vezes 

“Em frente a um estúpido autoritario, 

dá cem passos para atrás, porque a 

sabedoria não servirá você de nada.” 

dsasd 

Em frente a um estúpido autoritario, dá 

cem passos para... 



1 ano · 0 comentários · visto 160 vezes 

“A vida tratou-se mau, ou seu tratou 

mau à vida.” 

dsasd 

A vida tratou-se mau, ou você tratou 

mau à vida. 

1 ano · 0 comentários · visto 173 vezes 

“Um traidor é uma pessoa que lhe 

conta seu coração a outra pessoa para 

prejudicar você.” 

dsasd 

Um traidor é uma pessoa que lhe conta 

seu coração a... 

1 ano · 0 comentários · visto 104 vezes 

“Não procure a perfección porque todo 

é perfeito.” 

dsasd 



Não procure a perfección porque todo 

é perfeito. 

1 ano · 0 comentários · visto 220 vezes 

“Ter e não dar é a realidade, mais ter e 

dar é a mudança do sistema.” 

dsasd 

Ter e não dar é a realidade, mais ter e 

dar é e... 

1 ano · 0 comentários · visto 90 vezes 

“Para que usa a cabeça dos demais ,é 

que você não tem. O que se diz 

tarado.” 

dsasd 

Para que usa a cabeça dos demais ,é 

que você não... 

1 ano · 0 comentários · visto 97 vezes 



“Às pessoas que não se importa com 

teu lucros é porque está netamente 

mais capacitado.” 

dsasd 

Às pessoas que não se importa com teu 

lucros é por... 

1 ano · 0 comentários · visto 83 vezes 

“A metade dirá que bem que estive ,a 

outra metade dirá estupidezes sobre 

mim.” 

dsasd 

A metade dirá que bem que estive ,a 

outra metade Dir... 

1 ano · 0 comentários · visto 132 vezes 

“Se não devo de pensar em você ,diga, 

e não pensar mais em você.” 

dsasd 



Se não devo de pensar em você ,diga, e 

não pensar mais... 

1 ano · 0 comentários · visto 205 vezes 

“O homem como ser político faz duplo 

discurso. Eu o admito.” 

dsasd 

O homem como ser político faz duplo 

discurso. Eu ... 

1 ano · 0 comentários · visto 200 vezes 

“Tudo é tão simples como que o ruído 

faz o silêncio.” 

dsasd 

Tudo é tão simples como que o ruído 

faz o silêncio. 

1 ano · 0 comentários · visto 109 vezes 

“Se o ser humano não é feliz com todo 

o que tem. Estamos perdidos.” 



dsasd 

Se o ser humano não é feliz com todo o 

que tem. ... 

1 ano · 0 comentários · visto 145 vezes 

“Fixe nos demais e se fixará mais em 

você mesmo.” 

dsasd 

Fixe nos demais e se fixará mais em 

você mesmo. 

1 ano · 0 comentários · visto 167 vezes 

“O verdadeiro louco é o que toma tudo 

por ofensa.” 

dsasd 

O verdadeiro louco é o que toma tudo 

por ofensa. 

1 ano · 0 comentários · visto 188 vezes 



“Está muito bem se sentir orgulhoso. O 

que está mau é que nos tiremos a 

felicidade por fobias. Isto é é 

inteligente quem desfruta do orgulho 

dos demais sem sentir fobias.” 

dsasd 

Está muito bem se sentir orgulhoso. O 

que está mau é... 

1 ano · 0 comentários · visto 159 vezes 

“Tolices que apaixonam se ,tolices que 

causam pena não.” 

dsasd 

Tolices que apaixonam se ,tolices que 

causam pena... 

1 ano · 0 comentários · visto 167 vezes 

“Tenha um pouco de humildad, se tem 

para comer ,para que quer ser comido 

ao mundo.” 



dsasd 

Tenha um pouco de humildad, se tem 

para comer ,para... 

1 ano · 0 comentários · visto 152 vezes 

“Todos traçando a corda para subir , e 

ao alto olha para abaixo gritando é 

durísima a escalada. Mas ninguém 

escuta então não tranzas mais. É por 

essa causa que as coisas não duram.” 

dsasd 

Todos traçando a corda para subir , e 

ao alto meu... 

1 ano · 0 comentários · visto 126 vezes 

“Porquê pretendem tanto se o Príncipe 

Azul era zapatero.” 

dsasd 

Porquê pretendem tanto se o Príncipe 

Azul era sapato... 



1 ano · 0 comentários · visto 175 vezes 

“Jamais deixe que tirem você a alegria, 

e se a tiram é uma falta de respeito.” 

dsasd 

Jamais deixe que tirem você a alegria, e 

se ta que... 

1 ano · 0 comentários · visto 220 vezes 

“A alegria tem etapas ,está a etapa da 

dor ,depois vêm as vontades de sentir-

se bem e é onde a cada qual a sua 

maneira faz a alegria.” 

dsasd 

A alegria tem etapas ,está a etapa da 

dor ,lu... 

1 ano · 2 comentários · visto 203 vezes 

“Quando temos que manter um 

segredo alheio é como se nos 



deixassem um cão rabioso dentro 

nosso.” 

dsasd 

Quando temos que manter um segredo 

alheio é como... 

1 ano · 0 comentários · visto 108 vezes 

“Não existe tormenta que não passe.” 

dsasd 

Não existe tormenta que não passe. 

1 ano · 1 comentário · visto 147 vezes 

“Onde se oferece alegria por dinheiro 

se empobrece o povo.” 

dsasd 

Onde se oferece alegria por dinheiro se 

empobrece o p... 

1 ano · 0 comentários · visto 140 vezes 



“A idiotez da gente é que acha que vale 

o que deve quando em realidade valha 

o que tem.” 

dsasd 

A idiotez da gente é que acha que vale 

o que d... 

1 ano · 0 comentários · visto 105 vezes 

“Quer que esqueçam você, dei então 

que não tem dinheiro.” 

dsasd 

Quer que esqueçam você, dei então 

que não tem d... 

1 ano · 0 comentários · visto 208 vezes 

“A cada qual com seu corpo e seu 

imaginación faz o que queira; por isso 

há que respeitar o que as outras 

pessoas querem fazer com seu corpo e 

seu imaginación.” 



dsasd 

A cada qual com seu corpo e seu 

imaginación faz o que... 

1 ano · 0 comentários · visto 214 vezes 

“Na vida só há que ter um vício; o não 

alimentar vícios.” 

dsasd 

Na vida só há que ter um vício; o não 

aliñen... 

1 ano · 0 comentários · visto 101 vezes 

“Ignoram você, apartam você, afastam 

você ,cansam você; porque não lhes é 

útil para suas ambições.” 

dsasd 

Ignoram você, apartam você, afastam 

você ,cansam você; porque... 

1 ano · 1 comentário · visto 147 vezes 



“Tratar bem e com cortesía às pessoas 

é de pessoas que querem a outras. 

Nada tem que ver a hipocrisia nesse 

assunto.” 

dsasd 

Tratar bem e com cortesía às pessoas é 

de persa... 

1 ano · 0 comentários · visto 97 vezes 

“O que não diz a verdade caminha para 

a incomprensión.” 

dsasd 

O que não diz a verdade caminha para 

a incomprensión. 

1 ano · 0 comentários · visto 106 vezes 

“Não pode ser encerrado em um 

cárcere a quem tem feito as cerraduras 

das celas.” 

dsasd 



Não pode ser encerrado em um cárcere 

a quem tem feito ... 

1 ano · 0 comentários · visto 126 vezes 

“Quem despreza você fortifica seu 

ponto débil.” 

dsasd 

Quem despreza você fortifica seu 

ponto débil. 

1 ano · 0 comentários · visto 103 vezes 

“Se tem que pedir ,pede bem mais do 

que precisa , assim quando tenham que 

recortar despesas; dêem você o justo.” 

dsasd 

Se tem que pedir ,pede bem mais do 

que precisa... 

1 ano · 0 comentários · visto 150 vezes 

“Quer viver o vivido que não tem 

vivido.” 



dsasd 

Quer viver o vivido que não tem vivido. 

1 ano · 0 comentários · visto 148 vezes 

“Se lumes muito a alguém que não 

chama você, essa pessoa não é sua 

amizade.” 

dsasd 

Se lumes muito a alguém que não 

chama você, essa mas... 

1 ano · 0 comentários · visto 139 vezes 

“A viagem é muito simples ,se o convite 

está dado para o oeste ,esperam você 

melhores coisas no este.” 

dsasd 

A viagem é muito simples ,se o convite 

está dado h... 

1 ano · 0 comentários · visto 174 vezes 



“As tentaciones são ideias criadas por 

nós mesmos, ao permanecer no 

esquecimento no momento que se 

recreiam nos tienta.” 

dsasd 

As tentaciones são ideias criadas por 

nós mesmas... 

1 ano · 0 comentários · visto 115 vezes 

“Uma vez um tipo disse-me; mas 

demonstra que não está louco. Agora 

lhe respondo se têm razão estou 

louco.” 

dsasd 

Uma vez um tipo disse-me; mas 

demonstra que não está... 

1 ano · 0 comentários · visto 117 vezes 

“Fiam-se os que não nos querem 

porque o amor é resistente a quase 



tudo ,menos à morte. Cuidado com o 

que deseja.” 

dsasd 

Fiam-se os que não nos querem porque 

o amor é rês... 

1 ano · 0 comentários · visto 156 vezes 

“Com o amor que já passou , jamais 

perder o tempo.” 

dsasd 

Com o amor que já passou , jamais 

perder o tempo. 

1 ano · 0 comentários · visto 126 vezes 

“Não me inventem mais pecados que já 

inventaram demasiados. Saberá tudo 

em demasía faz mau.” 

dsasd 

Não me inventem mais pecados que já 

inventaram demasía... 



1 ano · 0 comentários · visto 109 vezes 

“A pior idade é a necedad.” 

dsasd 

A pior idade é a necedad. 

1 ano · 0 comentários · visto 104 vezes 

“As víboras que picam na boca são 

boas ,as que picam na bochecha são 

más, mais as que picam no pescoço são 

as piores.” 

dsasd 

As víboras que picam na boca são boas 

,as que... 

1 ano · 0 comentários · visto 90 vezes 

“Ao bem estar se chega sem tempos 

pendentes.” 

dsasd 



Ao bem estar se chega sem tempos 

pendentes. 

1 ano · 0 comentários · visto 118 vezes 

“No dia que ninguém saiba em onde 

está parado , mas que seja em todos 

por amor . A humanidade será feliz.” 

dsasd 

No dia que ninguém saiba em onde 

está parado , mas que... 

1 ano · 0 comentários · visto 133 vezes 

“Qualquer prognóstico dado de forma 

otimista outorga um bom resultado.” 

dsasd 

Qualquer prognóstico dado de forma 

otimista outorga ... 

1 ano · 0 comentários · visto 106 vezes 

“Fingem que não gostam como finjo.” 



dsasd 

Fingem que não gostam como finjo. 

1 ano · 0 comentários · visto 134 vezes 

“Estudar é trabalhar.” 

dsasd 

Estudar é trabalhar. 

1 ano · 0 comentários · visto 111 vezes 

“A doutrina quando condena não deve 

de ser aceite.” 

dsasd 

A doutrina quando condena não deve 

de ser aceite. 

1 ano · 0 comentários · visto 137 vezes 

“Viram que os bichos atacam e não 

sentem vergonha, por isso são bichos.” 

dsasd 



Viram que os bichos atacam e não 

sentem vergonha,... 

1 ano · 0 comentários · visto 118 vezes 

“Do que mais me lembro é que tenho 

perdido a memória.” 

dsasd 

Do que mais me lembro é que tenho 

perdido a memória. 

1 ano · 0 comentários · visto 108 vezes 

“Não gosto das mulheres castas prefiro 

por dizer de alguma maneira as 

mulheres amáveis.” 

dsasd 

Não gosto das mulheres castas prefiro 

pelo dizer... 

1 ano · 0 comentários · visto 120 vezes 

“Se tira-lhe o pão da boca a uma 

pessoa literalmente enloqueces.” 



dsasd 

Se tira-lhe o pão da boca a uma pessoa 

literal... 

1 ano · 0 comentários · visto 187 vezes 

“Um balazo na cabeça sente-se mais a 

dor no estômago.” 

dsasd 

Um balazo na cabeça sente-se mais a 

dor no ... 

1 ano · 0 comentários · visto 174 vezes 

“A rejeição entre duas pessoas 

promove-a uma terça.” 

dsasd 

A rejeição entre duas pessoas 

promove-a uma terça. 

1 ano · 0 comentários · visto 183 vezes 



“Se passamos todos do querer receber 

o tempo todo a querer dar o tempo 

todo. Por lógica receberíamos todos o 

que realmente queremos.” 

dsasd 

Se passamos todos do querer receber o 

tempo todo a... 

1 ano · 0 comentários · visto 192 vezes 

“O que vai provando não cai. ” 

dsasd 

O que vai provando não cai. 

1 ano · 0 comentários · visto 166 vezes 

“Há que estar muito doente para lhe 

tirar dinheiro a outro doente.” 

dsasd 

Há que estar muito doente para lhe 

tirar dinheiro a outra... 



1 ano · 0 comentários · visto 93 vezes 

“Sofrerei por você toda a vida 

,enquanto me entretengo ,jogando na 

cara. Filosofia do infeliz.” 

dsasd 

Sofrerei por você toda a vida ,enquanto 

me entre... 

1 ano · 0 comentários · visto 128 vezes 

“Se seguimos olhando para o custado, 

jamais encontraremos o verdadeiro 

prazer.” 

dsasd 

Se seguimos olhando para o custado, 

jamais encontrar... 

1 ano · 0 comentários · visto 117 vezes 

“O pedir de adultos na vida é um erro.” 

dsasd 



O pedir de adultos na vida é um erro. 

1 ano · 0 comentários · visto 115 vezes 

“Não escrevo para que me sigam só 

notem as consequências.” 

dsasd 

Não escrevo para que me sigam só 

notem as conselho... 

1 ano · 0 comentários · visto 103 vezes 

“Viver custa demasiado caro, como 

para se privar de viver.” 

dsasd 

Viver custa demasiado caro, como para 

se privar de v... 

1 ano · 0 comentários · visto 80 vezes 

“A melhor maneira de ensinar é deixar 

aprender.” 

dsasd 



A melhor maneira de ensinar é deixar 

aprender. 

1 ano · 0 comentários · visto 91 vezes 

“O próximo não é o muro dos 

lamentos.” 

dsasd 

O próximo não é o muro dos lamentos. 

1 ano · 0 comentários · visto 99 vezes 

“Decide ou estoira.” 

dsasd 

Decide ou estoira. 

1 ano · 0 comentários · visto 80 vezes 

“Onde se termina o dinheiro é onde 

começam todas as viagens.” 

dsasd 

Onde se termina o dinheiro é onde 

começam todos ... 



1 ano · 0 comentários · visto 146 vezes 

“A cabeça é como um campo florido 

entre onde ocorrem todos os 

fenômenos naturais do ambiente e do 

ser humano.” 

dsasd 

A cabeça é como um campo florido 

entre onde ocorre... 

1 ano · 0 comentários · visto 132 vezes 

“Cheguei à conclusão por lógica que em 

qualquer escala da vida há um ser 

superior o que faz que esta seja justa, 

então não poderia duvidar a existência 

de Deus.” 

dsasd 

Cheguei à conclusão por lógica que em 

qualquer e... 

1 ano · 0 comentários · visto 140 vezes 



“O único que está mau é que não se 

sinta bem.” 

dsasd 

O único que está mau é que não se 

sinta bem. 

1 ano · 0 comentários · visto 122 vezes 

“Os excluídos são os mais 

importantes.” 

dsasd 

Os excluídos são os mais importantes. 

1 ano · 0 comentários · visto 129 vezes 

“Não há melhor defesa que não se 

deixar atacar.” 

dsasd 

Não há melhor defesa que não se 

deixar atacar. 

1 ano · 0 comentários · visto 128 vezes 



“A vida golpeia você uma vez e sente-o 

muito ,mas não se acostume aos golpes 

da vida porque se não um dia te 

revolcara tão forte que não sentirá 

nada.” 

dsasd 

A vida golpeia você uma vez e sente-o 

muito ,mas n... 

1 ano · 0 comentários · visto 150 vezes 

“A pessoa que mais admiramos é a 

pessoa que mais nos jode a vida.” 

dsasd 

A pessoa que mais admiramos é a 

pessoa que mais n... 

1 ano · 0 comentários · visto 220 vezes 

“Quando manda algo pergunto quem 

em realidade tem vontade de mandar 

você literalmente.” 



dsasd 

Quando manda algo pergunto quem 

em realidade tem ... 

1 ano · 0 comentários · visto 112 vezes 

“Quando há vontades de partir, se 

perguntar quem quererá ser ido cheio.” 

dsasd 

Quando há vontades de partir, se 

perguntar quem se que... 

1 ano · 0 comentários · visto 126 vezes 

“Se todo sábio se esquece de sua 

sabedoria, por que não sua esquecer 

você do sábio.” 

dsasd 

Se todo sábio se esquece de sua 

sabedoria, por que não ... 

1 ano · 0 comentários · visto 196 vezes 



“Muita gente poderá ser perguntado 

que é o bem e daí é ser bom ; pois ser 

bom é guiar a outras pessoas para o 

que tem solução ,mais ser bem é ter 

feito o indicado.” 

dsasd 

Muita gente poderá ser perguntado 

que é o bem e daí e... 

1 ano · 0 comentários · visto 142 vezes 

“Assim uma pessoa que pareça não 

fazer nada ; o mais imprudente é 

desprezar e minimizar seu trabalho.” 

dsasd 

Assim uma pessoa que pareça não 

fazer nada ; o mais i... 

1 ano · 0 comentários · visto 187 vezes 

“Se vão pedir, peçam trabalho, uma 

pessoa de honra é o que tem para dar.” 



dsasd 

Se vão pedir, peçam trabalho, uma 

pessoa de honra... 

1 ano · 0 comentários · visto 131 vezes 

“A burro presenteado não lhe mede a 

inteligência.” 

dsasd 

A burro presenteado não lhe mede a 

inteligência. 

1 ano · 0 comentários · visto 126 vezes 

“Quando dói o coração, se faça um 

masaje sobre as costillas, verá que não 

dói mais. Saque-se a fisura.” 

dsasd 

Quando dói o coração, se faça um 

masaje sobre as com... 

1 ano · 0 comentários · visto 168 vezes 



“Começa a viagem ,logo reclínate.” 

dsasd 

Começa a viagem ,logo reclínate. 

1 ano · 0 comentários · visto 118 vezes 

“Quando sinta muita melancolia pelo 

passado ,pensa que nesse preciso 

momento, essa pessoa não quer você 

,odeia você.” 

dsasd 

Quando sinta muita melancolia pelo 

passado ,pensa... 

1 ano · 0 comentários · visto 97 vezes 

“Procurando a fama vai-se o talento 

como termina fazendo o que o público 

queira e não assim o verdadeiro de seu 

esencia que deseja criar e expressar. 

Tenho aqui a decadência cultural.” 

dsasd 



Procurando a fama vai-se o talento 

como termo... 

1 ano · 0 comentários · visto 105 vezes 

“Confessa uma mentira sua a um 

hipócrita e não poderá ser resistido a 

que conheça sua verdade.” 

dsasd 

Confessa uma mentira sua a um 

hipócrita e não poderá ... 

1 ano · 0 comentários · visto 103 vezes 

“Quando falas o inimigo mais próximo 

são os ouvidos do que escuta você.” 

dsasd 

Quando falas o inimigo mais próximo 

são o ouvidos d... 

1 ano · 0 comentários · visto 135 vezes 



“O incomodo de uma pessoa que fala 

só de si mesma é que não seja mais seu 

instrumento.” 

dsasd 

O incomodo de uma pessoa que fala só 

de se mesma... 

1 ano · 0 comentários · visto 128 vezes 

“Se alguém diz você que não pode 

,procure em sua vida alguém melhor.” 

dsasd 

Se alguém diz você que não pode 

,procure em sua vida... 

1 ano · 0 comentários · visto 98 vezes 

“Os bons tempos fazem-se do período 

de privação para cumprir depois com 

uma missão.” 

dsasd 



Os bons tempos fazem-se do período 

de privação... 

1 ano · 0 comentários · visto 127 vezes 

“O ser responsável evita que outros 

sejam responsáveis por você. Tenho 

aqui o ser independente.” 

dsasd 

O ser responsável evita que outros 

sejam responsáveis... 

1 ano · 0 comentários · visto 126 vezes 

“Recordar que no lugar onde se apoiam 

os pés se sustenta a cabeça.” 

dsasd 

Recordar que no lugar onde se apoiam 

os pés se... 

1 ano · 0 comentários · visto 131 vezes 

“A tristeza é uma espécie de culpa.” 



dsasd 

A tristeza é uma espécie de culpa. 

1 ano · 0 comentários · visto 134 vezes 

“O direito de autor é um dos direitos 

humanos.” 

dsasd 

O direito de autor é um dos direitos 

humanos. 

1 ano · 0 comentários · visto 92 vezes 

“Dizem-me, não se meta com os ricos ; 

como se os ricos não se metessem com 

os pobres.” 

dsasd 

Dizem-me, não se meta com os ricos ; 

como se os ir... 

1 ano · 0 comentários · visto 98 vezes 



“Entende-se de que trabalhem os 

meios em massa , mas amarguram ao 

povo.” 

dsasd 

Entende-se de que trabalhem os meios 

em massa , pe... 

1 ano · 0 comentários · visto 149 vezes 

“As pessoas sensíveis vivem asfixiadas 

pelo sistema.” 

dsasd 

As pessoas sensíveis vivem asfixiadas 

pelo sistema. 

1 ano · 0 comentários · visto 101 vezes 

“O resultado das coisas raras é zero.” 

dsasd 

O resultado das coisas raras é zero. 

1 ano · 0 comentários · visto 115 vezes 



“Um aprende na vida segundo o que 

tenha em frente de onde habita.” 

dsasd 

Um aprende na vida segundo o que 

tenha em frente ... 

1 ano · 0 comentários · visto 96 vezes 

“É de má educação não contestar as 

mensagens; algum dia poderá precisar 

dessa pessoa que ignorou.” 

dsasd 

É de má educação não contestar as 

mensagens; algum... 

1 ano · 0 comentários · visto 95 vezes 

“Não existe perseguição em atuar de 

boa fé.” 

dsasd 

Não existe perseguição em atuar de 

boa fé. 



1 ano · 0 comentários · visto 146 vezes 

“Alegria para o coração e nada mais.” 

dsasd 

Alegria para o coração e nada mais. 

1 ano · 0 comentários · visto 119 vezes 

“Os animais são mais felizes porque 

vivem no mundo das ideias.” 

dsasd 

Os animais são mais felizes porque 

vivem no mundo... 

1 ano · 0 comentários · visto 119 vezes 

“Prono. Junta quatro tapitas e vinte 

pesos e vêem a conhecer-me.” 

dsasd 

Prono. Junta quatro tapitas e vinte 

pesos e vêem a ... 

1 ano · 0 comentários · visto 120 vezes 



“Ao que acossa não o esquece, mas 

também não o perdoa.” 

dsasd 

Ao que acossa não o esquece, mas 

também não lho pe... 

1 ano · 0 comentários · visto 138 vezes 

“Não há que ser muito sábio para 

entender que não há que fazer enfadar 

a um tigre.” 

dsasd 

Não há que ser muito sábio para 

entender que não há que... 

1 ano · 0 comentários · visto 152 vezes 

“Quando nos divertimos encontramos 

amigos; e perdemo-los porque 

justamente divertimos-nos.” 

dsasd 



Quando nos divertimos encontramos 

amigos; e perdi-os... 

1 ano · 0 comentários · visto 167 vezes 

“Humilha a uma pessoa inteligente e 

conhecerá a um canalla.” 

dsasd 

Humilha a uma pessoa inteligente e 

conhecerá a um c... 

1 ano · 1 comentário · visto 164 vezes 

“Só de ter para perto de uma boca suja 

tremo.” 

dsasd 

Só de ter para perto de uma boca suja 

tremo. 

1 ano · 0 comentários · visto 120 vezes 

“A única oportunidade de escapar de 

um lar tóxico é na adolescência.” 



dsasd 

A única oportunidade de escapar de 

um lar tóxico e... 

1 ano · 0 comentários · visto 136 vezes 

“Há pessoas que são capazes de dar 

você tudo na vida. Só pelo fato de 

maltratar você; porque é melhor.” 

dsasd 

Há pessoas que são capazes de dar 

você tudo na vid... 

1 ano · 0 comentários · visto 105 vezes 

“Qualquer excesso gera brutalidad.” 

dsasd 

Qualquer excesso gera brutalidad. 

1 ano · 0 comentários · visto 90 vezes 

“Os momentos antigos deixe-os passar 

,faça-se amigo do momentáneo.” 



dsasd 

Os momentos antigos deixe-os passar 

,faça-se amigo de... 

1 ano · 0 comentários · visto 108 vezes 

“Fazem-se os vivos amontonados 

porque da um sabem que são uns 

imbecis.” 

dsasd 

Fazem-se os vivos amontonados 

porque da um sabem... 

1 ano · 0 comentários · visto 109 vezes 

“Há pessoas que podem você ver ,sem 

estar adiante de sua vista.” 

dsasd 

Há pessoas que podem você ver ,sem 

estar adiante de... 

1 ano · 0 comentários · visto 117 vezes 



“Quando o silêncio nos fala mau quer 

dizer que estamos acertados.” 

dsasd 

Quando o silêncio nos fala mau quer 

dizer que é... 

1 ano · 0 comentários · visto 182 vezes 

“Escute-os a todos recordando que; 

mais prega a razão no silêncio.” 

dsasd 

Escute-os a todos recordando que; 

mais prega dá-a... 

1 ano · 0 comentários · visto 137 vezes 

“Conhece-se a uma pessoa segundo em 

que pessoa escreve seu verbo.” 

dsasd 

Conhece-se a uma pessoa segundo em 

que pessoa escreve... 



1 ano · 0 comentários · visto 122 vezes 

“O que se reconhece muito de você 

mesmo é todo o contrário.” 

dsasd 

O que se reconhece muito de você 

mesmo é todo o c... 

1 ano · 0 comentários · visto 144 vezes 

“Ao lugar sonhado pode ser ido mas 

recorda que é sonhado.” 

dsasd 

Ao lugar sonhado pode ser ido mas 

recorda que é são... 

1 ano · 0 comentários · visto 108 vezes 

“Encontrar a paz no meio do bullicio é 

de pessoas excelentes.” 

dsasd 



Encontrar a paz no meio do bullicio é 

de pessoa... 

1 ano · 0 comentários · visto 182 vezes 

“Há que pôr a felicidade na frente 

evitando ao caprichoso.” 

dsasd 

Há que pôr a felicidade na frente 

evitando ao ... 

1 ano · 0 comentários · visto 196 vezes 

“O perdedor desfruta quando vontade 

mas um ganhador não sabe perder.” 

dsasd 

O perdedor desfruta quando vontade 

mas um ganhador não ... 

1 ano · 2 comentários · visto 182 vezes 

“A sensatez é um conventillo aberto 

mais a loucura um conventillo 

fechado.” 



dsasd 

A sensatez é um conventillo aberto 

mais a loucura ou... 

1 ano · 0 comentários · visto 140 vezes 

“Dou você culpa. Lamentável é que isso 

não o possa agradecer.” 

dsasd 

Dou você culpa. Lamentável é que isso 

não o possa a... 

1 ano · 0 comentários · visto 116 vezes 

“A mulher neurótica a única 

genialidade que pode fazer é um filho 

louco.” 

dsasd 

A mulher neurótica a única genialidade 

que pode faz... 

1 ano · 0 comentários · visto 167 vezes 



“Não tenha medo de nada ; o saber 

que em onde existe a mentira todos se 

fazem valentes não é a verdadeira 

pólvora.” 

dsasd 

Não tenha medo de nada ; o saber que 

em onde axis... 

1 ano · 0 comentários · visto 107 vezes 

“À gente má reconhece-a por 

ordinária.” 

dsasd 

À gente má reconhece-a por ordinária. 

1 ano · 0 comentários · visto 142 vezes 

“Aferrarse a uma pessoa que não deixa 

você viver é aferrarse a um morto.” 

dsasd 

Aferrarse a uma pessoa que não deixa 

você viver é afer... 



1 ano · 0 comentários · visto 120 vezes 

“O adequado por dizer de alguma 

forma; não é que tragam você a comida 

sina que a tragam a façam e a sirvam.” 

dsasd 

O adequado por dizer de alguma 

forma; não é que t... 

1 ano · 0 comentários · visto 110 vezes 

“Quando um pássaro não deixa viver a 

um verme e o come sem piedade é 

normal que o estômago do pássaro 

esteja nervoso.” 

dsasd 

Quando um pássaro não deixa viver a 

um verme e lho c... 

1 ano · 0 comentários · visto 142 vezes 

“O neurótico é a vítima do avaro no 

amor.” 



dsasd 

O neurótico é a vítima do avaro no 

amor. 

1 ano · 0 comentários · visto 138 vezes 

“A pior violência é a econômica.” 

dsasd 

A pior violência é a econômica. 

1 ano · 0 comentários · visto 131 vezes 

“Seus parentes se aferran à hipocrisia 

para proibir você viver com razões 

fundadas.” 

dsasd 

Seus parentes se aferran à hipocrisia 

para proibi... 

1 ano · 0 comentários · visto 102 vezes 



“O problema que temos os sonhadores 

é que vivemos gritando gols em 

broma.” 

dsasd 

O problema que temos os sonhadores 

é que vivemos... 

1 ano · 0 comentários · visto 107 vezes 

“Metas alcanzables bem, metas 

inalcanzables mau.” 

dsasd 

Metas alcanzables bem, metas 

inalcanzables mau. 

1 ano · 0 comentários · visto 121 vezes 

“Escrevo-o cá porque chego até cá , 

tentar metas bem mais longe seria uma 

perda de tempo.” 

dsasd 



Escrevo-o cá porque chego até cá , 

tentar net... 

1 ano · 0 comentários · visto 130 vezes 

“Para não aceitar você neurótico é 

melhor aceitar você imperfecto.” 

dsasd 

Para não aceitar você neurótico é 

melhor aceitar você ímpar... 

1 ano · 0 comentários · visto 144 vezes 

“O que está interessado , não se põe 

zeloso.” 

dsasd 

O que está interessado , não se põe 

zeloso. 

1 ano · 0 comentários · visto 135 vezes 

“Se seu não foi, não saberá por onde 

regressar.” 



dsasd 

Se você não foi, não saberá por onde 

regressar. 

1 ano · 0 comentários · visto 162 vezes 

“Se meu inconsciente mente-me é 

claro que deva de lhe mentir aos 

inconscientes.” 

dsasd 

Se meu inconsciente mente-me é claro 

que deva de me... 

1 ano · 0 comentários · visto 187 vezes 

“O artístico concentra, mas o ruído 

desconcentra; só o desfruta quem 

manda a fazer o escândalo.” 

dsasd 

O artístico concentra, mas o ruído 

desconcentra; ... 

1 ano · 0 comentários · visto 218 vezes 



“Ama seu defeito, caso contrário 

perderá mais do que crie tratando de 

melhorar.” 

dsasd 

Ama seu defeito, caso contrário 

perderá mais do q... 

1 ano · 0 comentários · visto 169 vezes 

“A pior ofensa que pode ter um 

homem é não ter uma mulher.” 

dsasd 

A pior ofensa que pode ter um homem 

é não ter... 

1 ano · 0 comentários · visto 227 vezes 

“O mundo treme porque sempre algum 

encadeado se desata.” 

dsasd 

O mundo treme porque sempre algum 

encadeado se ... 



1 ano · 0 comentários · visto 107 vezes 

“Quem faz você único será o traidor.” 

dsasd 

Quem faz você único será o traidor. 

1 ano · 0 comentários · visto 198 vezes 

“Todo mundo se sente invejado mas 

ninguém inveja.” 

dsasd 

Todo mundo se sente invejado mas 

ninguém inveja. 

1 ano · 0 comentários · visto 111 vezes 

“Não as vou a reclamar ,mas porquê te 

resientes tanto comigo. Se por você 

irmão tenho dado a cada hora de 

minha vida.” 

dsasd 



Não as vou a reclamar ,mas porquê te 

resientes t... 

1 ano · 0 comentários · visto 102 vezes 

“Resulta mais fiável a ternura, mas não 

me fio demasiado também não.” 

dsasd 

Resulta mais fiável a ternura, mas não 

me fio demais... 

1 ano · 0 comentários · visto 127 vezes 

“Uma fera não se enoja facilmente, 

mas se tem fome devora você.” 

dsasd 

Uma fera não se enoja facilmente, mas 

se tem têm... 

1 ano · 0 comentários · visto 118 vezes 

“A vida é insuportável salvo certas 

acepciones.” 



dsasd 

A vida é insuportável salvo certas 

acepciones. 

1 ano · 0 comentários · visto 124 vezes 

“Todo desejo é um passo atrás.” 

dsasd 

Todo desejo é um passo atrás. 

1 ano · 0 comentários · visto 149 vezes 

“Compra ações e leva uma boa vida.” 

dsasd 

Compra ações e leva uma boa vida. 

1 ano · 0 comentários · visto 187 vezes 

“O que humilha perde. A atacado 

vontade porque está mais preparado.” 

dsasd 



O que humilha perde. A atacado 

vontade porque este m... 

1 ano · 0 comentários · visto 193 vezes 

“A solidão é o trabalho de fazer pôr de 

acordo a quem rodeiam-nos de que se 

querem.” 

dsasd 

A solidão é o trabalho de fazer pôr de 

acordo a... 

1 ano · 0 comentários · visto 155 vezes 

“Quando não há dúvidas de que algo é 

inteligente é imparable.” 

dsasd 

Quando não há dúvidas de que algo é 

inteligente é mim... 

1 ano · 0 comentários · visto 131 vezes 

“Se não se expressa é porque lhe 

cabe.” 



dsasd 

Se não se expressa é porque lhe cabe. 

1 ano · 0 comentários · visto 97 vezes 

“Se não há solução para a dor do ser 

humano, pensar que a vida é um 

duelo.” 

dsasd 

Se não há solução para a dor do ser 

humano, pen... 

1 ano · 0 comentários · visto 161 vezes 

“O metal mais duro é a conexão do 

sexo.” 

dsasd 

O metal mais duro é a conexão do sexo. 

1 ano · 0 comentários · visto 149 vezes 

“Para que ninguém se meta com você 

não se meta com você mesmo.” 



dsasd 

Para que ninguém se meta com você 

não se meta com você m... 

1 ano · 0 comentários · visto 142 vezes 

“O dinheiro consegue-se com 

brutalidades e gera torpezas.” 

dsasd 

O dinheiro consegue-se com 

brutalidades e gera torpe... 

1 ano · 0 comentários · visto 114 vezes 

“A telepatía é o primeiro conhecimento 

já que nasce da comunicação 

sociológica entre mãe e filho dantes de 

nascer.” 

dsasd 

A telepatía é o primeiro conhecimento 

já que nasce d... 

1 ano · 0 comentários · visto 112 vezes 



“A árvore da negligencia sopra mais o 

vento em sua copa.” 

dsasd 

A árvore da negligencia sopra mais o 

vento em... 

1 ano · 0 comentários · visto 101 vezes 

“Acostume-se às barbaridades do 

mundo e viverá no mundo real.” 

dsasd 

Acostume-se às barbaridades do 

mundo e viverá ... 

1 ano · 0 comentários · visto 110 vezes 

“Ter razão de que alguém está louco e 

o contar é justamente não ter razão.” 

dsasd 

Ter razão de que alguém está louco e o 

contar é j... 



1 ano · 0 comentários · visto 126 vezes 

“Jamais uma pessoa feliz se porá na 

pele de uma pessoa infeliz ;até que lhe 

toque a infelicidade.” 

dsasd 

Jamais uma pessoa feliz se porá na pele 

de uma ... 

1 ano · 0 comentários · visto 134 vezes 

“É tão estúpido o poder ,detém todas 

as caricias.” 

dsasd 

É tão estúpido o poder ,detém todas as 

caricias. 

1 ano · 0 comentários · visto 166 vezes 

“Para quando vão fazer os prêmios 

Sote para os informativistas.” 

dsasd 



Para quando vão fazer os prêmios Sote 

para os in... 

1 ano · 0 comentários · visto 170 vezes 

“Faça o que possa suportar ,caso 

contrário não faça nada.” 

dsasd 

Faça o que possa suportar ,caso 

contrário não faça... 

1 ano · 0 comentários · visto 172 vezes 

“Se faz-se um filme que se chame Miss 

Conventillo , o casting não daria 

abasto.” 

dsasd 

Se faz-se um filme que se chame Miss 

Conventillo... 

1 ano · 0 comentários · visto 166 vezes 

“A música parece-se a uma mulher 

arpía.” 



dsasd 

A música parece-se a uma mulher 

arpía. 

1 ano · 0 comentários · visto 217 vezes 

“O ser humano caça de dia outros seres 

humanos, os animais caçam-se de dia. ” 

dsasd 

O ser humano caça de dia outros seres 

humanos, os ... 

1 ano · 0 comentários · visto 173 vezes 

“Se ao dia tem sonho é o porquê.” 

dsasd 

Se ao dia tem sonho é o porquê. 

1 ano · 0 comentários · visto 182 vezes 

“O sonho da noite com o único que se 

recupera é seguir vivendo de noite.” 

dsasd 



O sonho da noite com o único que se 

recupera é... 

1 ano · 0 comentários · visto 177 vezes 

“Puseram-nos tênues as estrelas para 

que nos déssemos conta do 

insuportável que seria ter uma perto. O 

sol. ” 

dsasd 

Puseram-nos tênues as estrelas para 

que nos desse... 

1 ano · 0 comentários · visto 145 vezes 

“Na mar bem como na noite todo se ri 

do infeliz.” 

dsasd 

Na mar bem como na noite todo se ri 

do em... 

1 ano · 0 comentários · visto 176 vezes 



“Em realidade nenhum cão ladra , tão 

só é sua forma de rir.” 

dsasd 

Em realidade nenhum cão ladra , tão só 

é sua forma... 

1 ano · 0 comentários · visto 190 vezes 

“A gente às vezes sente-se estranha e 

em realidade o que lhe passa é a de 

informação do que passa a sua ao 

redor .” 

dsasd 

A gente às vezes sente-se estranha e 

em realidade o ... 

1 ano · 0 comentários · visto 173 vezes 

“Um quando está mau deve de se 

alegrar do mau que esta.” 

dsasd 


