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Obra cujos versos revelam a beleza

e grandeza da poesia infantojuvenil

em versos de pura ficção.

                                                       O autor
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Em poemas leves e bem humorados
contanto, totalmente alegres,
Silvio narra em versos breves
contos poéticos que atestam
a importância das palavras

quando brilhantemente agrupadas
e vibrantemente rimadas,

formando assim belas histórias
que nem o tempo destruirá.

Portanto, Poemas Infantis é a soma
desses versos escritos

mas não só para as crianças,
pois aliás, todos nós temos

essa criança vivendo
alegremente dentro de nós.
Por isso resolvi escrever,
como também intitular

essa obra que sei naturalmente irá
realmente agradar

aos amantes da poesia
dessa tão importante categoria
conhecida como infantojuvenil.
Para então, unidos nessa paixão

cada página saborearmos
os poemas que aqui,

aproveitando o modernismo por fim
tem os seus textos totalmente digitalizados

e, não apenas para as crianças...
Mas, sinceramente para todo aquele

que realmente gosta e tem sede
de ler a ficção poética

escrita de uma forma livre
e verdadeiramente engraçada.

PREFÁCIO
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SOBRE O AUTOR

    Primeiramente agradeço ao meu bom Deus pela conclusão de
mais uma obra literária, qual, alegremente ofereço aos amantes
dessa língua de beleza, poder e grande graça.

       Parise é poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor.
Nasceu no bairro do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, em
junho de 1957. Muito criança foi com a sua querida mãe e estimado
irmão gêmeo morar em Recife, PE, cidade onde reside grande
número de seus familiares. O autor escreve poemas, inclusive líricos,
quando tinha treze anos de idade nas categorias: Samba, MPB,
Bossa Nova, Romântica, Soft Rock e Bolero.Devido a necessidade
e mesmo sendo menor de idade, começou a trabalhar no
comérciondurante o dia e continuar os seus estudos no período
noturno. Em 1979, imigrou com a sua família para os EUA, residindo
no Estado de Rhode Island. Trabalhou inicialmente em fábricas
enquanto estudava durante a noite o inglês. Tirou o curso de
Ajudante em Enfermagem ( CNA ), qual, permitiu-lhe trabalhar
em clínicas e hospital, melhorando consideravelmente o nível de
trabalho assim como o ambiente. Decidiu continuar os seus estudos
em Artes Liberais mas não concluiu, parando quando cursava o
segundo ano universitário no CCRI ( Warwick Campus ). Em 2002,
incentivado por sua querida mãe, alguns familiares e amigos, decidiu
participar em uma antologia organizada pela Litteris Editora. Hoje,
está presente em mais de 120 Antologias nacionais e Internacionais.
quais, recebeu alguns prêmios e colocações de destaque, incluindo
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o 9th Brazilian International Press Award com a coletânea Brava
Gente Brasileira em Terras Estrangeiras – Vol - 2 ( 2006 ). Em
2003, lançou o seu primeiro livro de poesias intitulado Poemas da
Interligação, tendo até o momento publicado 31 livros poéticos,
sendo que desses, quatro foram em coautoria com a sua querida
mãe, Mainá Medeiros ( já falecida ), e um, em coautoria com o
jornalista, poeta e escritor Lenival de Andrade. Em 2011, organizou
“LUZ - Antologia Internacional Poesia e Prosa”e, em 2015,
organizou “AURORA – Coletânea Internacional Poesia e Prosa”,
ambas publicadas pela Celeiro de Escritores/Editora Sucesso. Em
2016, pelo conjunto de suas obras literárias, recebeu a Medalha
Monteiro Lobato de Literatura concedida pela Associação dos
Poetas de Angra dos Reis ( RJ ), em parceria com a Editora Mágico
de Oz, e, no mesmo ano, recebeu o Troféu Cora Coralina de Honra
ao Mérito concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás.
Escreve também periodicamente na revista brasileira Varal do
Brasil, com sede em Genebra, Suíça. Gosta também de meditar e
orar. É seguidor da doutrina internacionalista por entender ser
possível viver em um mundo sem fronteiras buscando sempre a
paz.  Participou da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro,
em 2003 e 2009.

Web pages:
http://www.facebook.com/silvio.parise.3
http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise
http://celeirodeescritores.org/ebooks.asp?es=sp

Contato: sparise1012@gmail.com
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BRINCANDO DE PULAR CORDA

Num dia realmente ensolarado
e, entre vizinhos, é claro,
decidimos unidos brincar
acabando contanto brincando
alegremente de pular corda.
Mas, o que achei mais engraçado
foi quando um casal de pequenos gatos
também totalmente animados
decidiram com a gente vir brincar.
E, para a nossa grande surpresa,
pularam corda e acharam uma beleza!
E até excitados nos perguntaram
se amanhã ao acordarmos iríamos
brincar de pular corda
pois, além de terem gostado
viram sermos amigos de fato,
porque até mesmo água e um delicioso sorvete
quando terminaram de brincar
no final da tarde tomaram,
por estarem realmente suados
como também cansados
devido ao exercício praticado
verdadeiramente por longas horas
qual, achamos naturalmente fantástico!
Prometendo, portanto, amanhã retornarmos
para, então, juntos outra vez brincarmos
e, no mesmo compasso pularmos corda.
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ABECEDÁRIO

Mamãe sempre achou super importante

que o abecedário fosse ensinado

logo mesmo a partir do segundo aniversário

para assim, a criança imediatamente

começasse aos poucos entender

não apenas a língua falada

mas também a sua forma escrita

para então, nessa perfeita união

o abecedário realmente poder

rapidamente ser captado

e, nesse processo complexo

pelo cérebro incrivelmente formado,

após magnificamente processado

então, naturalmente, é claro,

a criança obviamente possa compreender.

Daí, logicamente ver

a grande importância de ensinarmos

mesmo que seja numa pré infância

esse realmente magnífico!

Além de belíssimo abecedário.
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 O CACHORRO DOUTOR

Certo dia saindo de uma clínica

onde o meu dentista tem o seu consultório

me surpreendi quando entrei no elevador

ao ver um elegante cachorro doutor

conversando com um médico

realmente até famoso atesto,

pois há anos que o conheço

atendendo um dia por semana

sem francamente nada cobrar.

Contanto, confesso que inicialmente

realmente fiquei surpreso

porque, pelo menos para mim,

esse cachorro doutor é pioneiro

pois, na realidade foi o primeiro

que vi essa profissão abraçar.

E, como praxe entrei no café

que fica situado mesmo ao lado

do prédio onde se localiza

essa enorme e famosa clínica.
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Para, sem surpresa escutar

um grupo de amigos conversando

a respeito desse cachorro doutor

qual, realmente me impressionou

e, foi exatamente ali,

tomando café e comendo uns bolinhos

onde fiquei sabendo que,

além dele também ser

verdadeiramente um famoso doutor,

no período da noite ensina medicina

numa conceituada universidade

formada por cachorros de verdade

e, além de ser um excelente Professor,

é também diretor do departamento

sobre o comportamento e os seus resultados

portanto, esse cachorro é um Doutor de fato!
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BORBOLETAS FALANTES

Passeando calmamente
nem belo jardim encantado
vi sem nenhum espanto, é claro,
borboletas falantes cujo semblante
confesso ter me deixado realmente apaixonado.
Porque ali reunidas estavam
cada uma sentada numa belíssima flor
sendo abraçadas pelos magníficos raios
que o sol oferece com todo fervor.
Abismado com aquele encontro,
confesso que por algum tempo fiquei
de longe simplesmente observando,
como também escutando,
pois me impressionei com o encanto
ocorrido comigo de fato
naquele jardim completamente mágico.
Onde lindas borboletas falantes
se reunem tranquilamente,
aproveitando, como sempre,
a manhã que assim,
discretamente também mostra a sua graça.
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BRINCANDO COM AS LETRAS

Brincando com as letras estou

totalmente feliz e repleto de amor

por ver, como também entender,

que as palavras quando formadas

têm poder, assim como valor.

Por isso, animado fico

ao aprender esse extenso vocabulário

pois, quando crescer quero ser

além de professor, também um escritor,

para então poder ao mundo divulgar

essas letras que agora contente brinco,

aprendendo no processo um vocabulário

francamente imenso!

Além de rico e belo de fato.
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O COELHO BARBEIRO

Numa barbearia super elegante

repleta de clientes constantes

conheci um coelho barbeiro

que, pelo menos para mim,

em minha vida foi o primeiro

que fez a minha barba

e cortou os meus cabelos

com perícia e muita graça.

Confesso que fiquei surpreso

quando em alta voz o meu nome chamou

e, após brevemente olhá-lo

me levantei da cadeira apressado

realmente, totalmente admirado.

Para, quando os meus cabelos terminarem

de serem minuciosamente lavados

e, magnificamente cortados,

atesto que fiquei impressionado

com a sua profissionalidade

e, apesar de ser um coelho barbeiro,

me tratou realmente com todo amor

daí ter recebido uma gorjeta de valor.
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PARAÍSO

Aproveitando uma tarde

onde o sol de verdade

livremente nos mostra a sua glória,

estamos reunidos conversando

nesse paraíso cujo encanto

realmente não é de agora...

Porque, realmente por todo lado

vejo grandes e lindos pássaros

rindo e também se comunicando,

paraíso cujo inacreditável encanto

às vezes calado por algum tempo reflito

ser verdadeiramente magnífico!

E, a razão porque penso isso,

é porque até as fabulosas plantas

cantam, dançam e vibram

acompanhadas pelos cânticos vivos

dessas aves que, alegremente afirmo,

emocionado mas totalmente calado

por não pretender disturbar

esse glorioso e precioso paraíso.
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ILHA MÁGICA

Viajando de férias da escola

cada vez mais divertida e gloriosa,

conheci uma ilha totalmente mágica

pois lá, tanto a belíssima fauna,

como também a magnífica flora,

desde o início de cada aurora

se comunicam com os visitantes

que constantemente lhes visitam

criando assim um ambiente

realmente super empolgante.
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E assim, nessa ilha singular

uma semana emocionante passamos

com cachorros surfistas surfando

e, nas asas de belos pássaros voando

para, então, do alto

ficarmos realmente admirados

com todo o seu encanto.

E, quando a hora do almoço chegou

fomos servidos por coelhos belíssimos!

Para, nesse semblante de magia e graça

vermos ao mesmo tempo perfumados

pelas flores cuja beleza e colorido

francamente automaticamente reconhecer

que, além de ser um paraíso,

é uma ilha totalmente mágica!
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O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO MEU GATO

Hoje é o primeiro aniversário

desse gato realmente lindo!

Mas francamente gozado,

pois constantemente brinca

com tudo que a sua mente atina

formando assim no cotidiano

sinceramente um belo quadro.

Por isso saí e comprei

um imenso bolo florido

para, quando os seus amigos

vierem o parabéns celebrar

poderem comer pelo jantar

uma fatia desse grande bolo

acompanhado de coxinhas e empadinhas

que fiz com muito gosto

para então, cheio de emoção,

vê-lo radiantemente

a sua primeira velinha

repleto de alegria soprar.
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E assim, quando o momento chegou

e a sala estava repleta de gatos

totalmente animados

e, os parabéns em alta voz se cantou,

o gato aniversariante totalmente excitado

soprou a velinha que, logo se apagou,

deixando no processo o bolo todo molhado

da saliva que com o forte sopro

de sua pequena boca jorrou.

Mas mesmo assim ninguém se importou,

em celebrar com paixão e fervor

o primeiro aniversário do meu gato,

afinal de contas, não se festeja todo dia aniversário,

muito menos quando se trata de um gato

peralta, mimoso, brincalhão e amigo

pois, apesar de ainda ser muito jovem

já tem demonstrado que realmente pode

verdadeiramente fazer inúmeros amigos.
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UM PASSARINHO BEIJADOR

Numa magnífica manhã

onde o sol com fervor

nos mostrava os seus raios

cujo brilho e calor

víamos como também sentíamos

pois, rapidamente ao nosso redor

tudo clareava assim como esquentava,

vi um pequeno passarinho

que junto as flores flutuava

e, carinhosamente

devagar e gentilmente,

elegantemente cada uma beijava.

Confesso que fiquei admirado

ao ver aquele tão bonito ato

sendo livremente demonstrado

nesse jardim realmente encantado

devido ao seu valor e esplendor

amavelmente demonstrado

por um passarinho lindo!

Além de ser um verdadeiro beijador.
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PIRILAMPOS

Gosto realmente de viajar
até a imensa fazenda dos meus tios

porque toda vez que chego lá
nos reunimos na grande varanda

e, geralmente após o jantar
apagamos propositalmente as luzes
para então, aproveitando a escuridão

nos deleitarmos vendo
os pilampos por todo lado voando

suavemente acenderem as suas luzes.
E assim, entre risadas devido às piadas
que os meus primos gostam de contar,

 ficamos até altas horas da noite
conversando baixinho para não perturbar

o sono dos meus queridos tios
que se acordam bem cedinho

para no curral o leite das vacas ir tirar.
Portanto, juntos estamos
sempre atentos a olhar
tanto a grandeza do luar,

como a beleza dos pirilampos
que, rapidamente acendem e apagam

como num tom mágico
as suas minúsculas luzes.
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Pirilampos que sinceramente nos fascinam!
Devido ao seu tamanho e simplicidade,

natureza cuja beldade
apreciamos porque gostamos

por isso, às vezes ficamos
pela madrugada afora

curiosamente admirando,
entrando na casa apenas quando
estamos cansados e portanto
finalmente chegou o sono

ou, realmente quando sentimos o frio
por causa do orvalho que a fio
enfrentando a majestosa noite

gentilmente a flora molha
preparando-a para o calor que o sol trará.

Para assim mais uma noite
totalmente animada passar

na casa dessa imensa fazenda
observando juntamente com os meus primos

durante boa parte da noite os pirilampos
que, francamente são um encanto,

além de incrivelmente nos entusiasmar.
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OBSERVANDO O MAJESTOSO UNIVERSO

Muitos realmente sabem
que, se verdadeiramente forem constantes
portanto, se diariamente se acostumarem
por algum tempo noturnamente
o céu atentamente olharem
então, logo notarão a grandeza,
como também a incrível beleza
desse majestoso universo
com o seu belo e suave luar.
Por isso, observo-o sem hesitar,
pois não quero perder nenhum segundo
desse show cujo verdadeiro encanto
deixa-me realmente apaixonado
devido ao seu magnífico quadro.
E assim, calado mas admirado estou
analisando esse majestoso universo
que, pelo menos para mim, acho
além de ser totalmente mágico,
é obviamente complexo
pois, vejo a lua, as estrelas e outros astros
flutuando num espaço negro e vasto,
colorido e repleto de seres
que às vezes me visitam
e, em minha língua se comunicam
por isso, sei que são totalmente inteligentes.
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PATOS: VERDADEIROS NADADORES

Observando inúmeros patos

nadando nesse imenso lago

verifiquei realmente serem

grandes nadadores,

como também mergulhadores,

além de gostarem de água

e, graças ao óleo que existe

em todo o seu corpo

coberto pelas diversas penas,

naturalmente vos protegem

tanto de sentirem o frio,

como realmente lhes permitem

de nunca, quando estão na água afundar.

Talvez por isso, serem exímios nadadores

e passarem longas horas mergulhados

em lagos de beleza e história

sem realmente ficarem ensopados

pela água que francamente tudo molha.
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LAGO SAGRADO

Toda manhã caminho

com o meu cachorrinho

na estreita trilha que leva

até um lago sagrado

e, realmente milenar.

Pois gosto de lá estar

totalmente em contato

com essa magnífica natureza

que, sinceramente acho

imensamente nos ajudar.

Porque gosto de simplesmente admirar

sentado numa imensa pedra calado

esse verdadeiramente lago mágico

que tanto nos tem para ofertar.

Desde as suas águas cristalinas,

como a beleza que francamente anima

todo ser que até aqui vem

somente para lhe olhar.
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Pois, já fôra por muitos dito

que esse lago realmente incrível

tem poderes para livremente abençoar

todo aquele que humildemente

para ele olhar e profundamente meditar.

Acredito isso ser verdade,

devido à imensa tranquilidade

existente nesse lugar

e, até mesmo a vasta flora

juntamente com a bela fauna

toda manhã nos cumprimentam,

dançam, conversam, meditam e cantam,

felizes por verem a aurora

iluminar esse lago sagrado

totalmente mágico e, de verdadeiro encanto.
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DESDE CRIANÇA QUE...

Desde criança que

ouvi gente dizer

que lá no fundo da terra

existem outras vidas

totalmente diferentes do nosso ser.

Lembro-me que até na escola

verdadeiramente, para mim, gloriosa,

muitos colegas essa história comentavam

e, alguns até mesmo planejavam

juntos perfurarem profundos buracos

para verem se essa lenda

que desde muito jovens escutavam

realmente era verdade

e, portanto, esses seres existiam de fato.
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Pois, recordo-me que falavam

esses seres serem gigantes

que um dia num imenso disco voador

aqui chegaram com a intenção

de pesquisar e naturalmente habitar

esse planeta que, por sinal já conheciam,

porque há muito que para aqui vinham

procurando ouro com enorme satisfação.

E assim, desde criança que

escutei essa  incrível história...

Daí, ter decidido por fim

comprar algumas cordas

e, agora, aproveitando as férias da escola,

uma expedição até o centro da Terra

bela, misteriosa, além de complexa,

juntos finalmente fazermos

para então, provarmos ao mundo sem erro

que essa história é verídica!

E, contanto, os gigantes existem,

pois vivem no centro desse mundão.
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FORMIGAS TRABALHADORAS

Trabalhando em sua casa

repleta de vários labirintos

uma família de formigas

realmente, completamente unidas

a sua residência alegremente limpavam

cantando de vez em quando

e, nesse processo também assobiavam.

Fiquei naturalmente abismado

com aquele tão lindo quadro

que, obviamente decidi

no dia seguinte lhes fazer uma visita,

sendo recebido carinhosamente

com sinceros beijos e muitos abraços.

A moral dessa história consiste

na amizade, confiança e grande amor

existente nessa imensa família

de belas e trabalhadoras formigas,

por isso têm uma casa realmente limpa

e, de verdadeiro esplendor.
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UM CANTO SOLITÁRIO

Escuto um canto solitário

toda manhã às seis horas

vindo de um belo pássaro

que, agarrado ao galho

dessa árvore realmente gigante

que cresceu mesmo ao lado

do meu precioso quarto

e, que assim, todos os dias

me desperta sem nostalgias

com o seu canto solitário.

Pássaro cujas penas amarelas

olhos, bico e asas totalmente negras

fazem um perfeito contraste

com as folhas verdes dessa  linda árvore

de flores brancas e singelas.

Para assim, alegremente escutar

por algum tempo o seu canto solitário

qual, francamente acho

ser realmente espetacular.
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A PÉROLA

Caminhando com o meu cachorro
nas margens de um imenso lago
realmente, totalmente encantado,
avistei mesmo ao lado
de uma enorme pedra
uma verdadeiramente imensa ostra
que, cuidadosamente guardava
de fato uma linda pérola.
Conversamos por um longo tempo
e, quando o sol finalmente
decidiu por detrás do horizonte
mansamente ir descansar,
mesmo antes da noite chegar
para a minha total surpresa
a ostra me presenteou
a pérola que por algum tempo
em seu interior carinhosamente guardou.
Confesso, que fiquei boquiaberto
com aquele tão lindo gesto
de pura amizade que,
francamente atesto
até o cachorro se emocionou.
E, embora o tempo tenha passado,
atesto que até hoje guardo
a pérola que essa ostra de fato
amigavelmente me presenteou.
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BOTIJA DE OURO

Toda criança gosta
de brincar na roça

fazendo acampamento,
assim como grandes buracos,

cobrindo-os com folhas de bananeiras
ou, simplesmente com os galhos

por eles mesmos cortados
ou, realmente no chão encontrados

para, então construírem
o esconderijo que lhes permite
esconderem-se e se protegerem

da chuva às vezes impiedosa.
Acontece que dessa vez
quando juntos cavavam

o buraco onde pensavam
temporariamente ser

o acampamento tão sonhado,
para surpresa geral encontraram

uma botija de ouro,
tesouro que realmente não esperavam.

Descoberta que verdadeiramente
vos deixaram entusiasmados
e assim, deixando a botija
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ao lado do buraco que tinham criado,
correndo e gritando animados

a todos que no caminho encontravam
inocentemente em alta voz contavam.

E, quando em suas casas
finalmente chegaram,

rapidamente para todos também falaram
e, embora já fosse quase noite,

as famílias se reuniram e decidiram
a botija de ouro irem pegar
para, quando lá chegarem,
em vez de encontrarem

como as crianças deixaram
ao lado do grande  buraco

que eles mesmos escavaram
a botija de ouro,

acharam presa por alguns galhos
uma pequena nota

agradecendo-lhes por aquela
impressionante descoberta

qual, infelizmente,
porque contaram a muita gente

acabaram desiludidos
pela botija de ouro terem perdido

e, contanto terminarem
essa aventura sem nada.
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SEREIAS

Caminhando na branca areia

dessa praia cujas sereias

durante as manhãs alegremente

costumam geralmente

até os arrecifes virem

tomar banho de sol,

hoje, realmente confesso

que fiquei perplexo

ao verem cantando e dançando

portanto, fazendo um show

e, como se isso não fosse bastante,

também vi incontáveis cardumes

de peixes pulando e gritando

numa euforia cujo encanto

me deixou sinceramente boquiaberto.
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Para, inesperadamente uma grande onda

rapidamente surgir fazendo

as sereias imediatamente mergulharem

e, pelo menos nessa bela manhã

para o meu desapontamento,

infelizmente aos arrecifes não retornarem.

Mas, no curto período em que ali ficaram,

confesso que me ensinaram

pois, realmente desconhecia

que as sereias cantam e dançam

contanto, conhecem essa maravilhosa arte

daí, naturalmente se apresentarem

diante uma multidão de fãns,

criando um quadro que,

como a natureza acho ser

francamente de pura beldade.
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ESTRELAS DO CÉU

Desde criança que gosto
no início de cada noite
quando nos reunimos
depois do jantar no terraço
amplo e, portanto confortável,
para vermos de fato
as estrelas caindo
quais, francamente nos deixam
realmente maravilhados.
E, para aumentar a nossa emoção,
para não chamar de paixão,
devido à explosão
de um antigo gerador
passamos toda a noite
sem luz na realidade,
aumentando assim a nossa curiosidade
pois, sem o intenso clarão
gerado pela eletricidade
podemos totalmente animados
observar com maior claridade
todo esse majestoso cenário
que as estrelas do céu livremente
nos proporcionam sempre
gratuitamente, é claro.
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