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Obra que apresenta a grandeza e beleza dos
universos que magicamente nos cercam.
O autor
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PREFÁCIO

Usando a criação fictícia
o autor através do poder da imaginação
elaborou emocionantes histórias
poéticas em sua forma
mas, vibrantes e repletas de emoções.
Contanto, Universos Encantados
relata com sabedoria e graça
os mundos que nos envolvem
quais, são totalmente mágicos!
Revelando-nos nesse contexto
versos que naturalmente se espelham
em sua diversificada orbe.
Portanto, Universos Encantados
além de ser mais um livro de versos,
brilhantemente nos mostra
textos cujas curiosas estórias
definitivamente têm
sentido totalmente figurado.
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SOBRE O AUTOR

É poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor. O
autor nasceu no bairro do Catete, na maravilhosa cidade do Rio
de Janeiro, em junho de 1957. Viveu toda a sua juventude na Veneza
brasileira, em Recife, cidade onde reside muitos de seus familiares
e guarda inesquecíveis recordações. Começou a escrever poesias
líricas com a idade de treze anos, nas categorias Samba, MPB,
Bossa Nova, Romântica, Soft Rock e Bolero ( todas as
composições estão registradas ). Em 1979, imigrou com a sua
família para os EUA, indo viver na belíssima região da Nova
Inglaterra, no Estado de Rhode Island, onde já se encontravam
alguns familiares. Trabalhou inicialmente em fábricas no período
diurno e estudou no noturno, obtendo o GED e depois entrou na
faculdade mas não concluiu, parando quando cursava o segundo
ano, decidindo no entanto estudar um curso de Ajudande de
Enfermagem ( CNA ), qual, lhe ofereceu melhores condições de
trabalho. Silvio é deficiente visual ( portador de glaucoma ). Em
2002, incentivado por sua eterna querida mãe juntamente com
alguns amigos e familiares, decidiu participar numa antologia criada
pela Litteris Editora e, no ano seguinte, publicava o seu primeiro
livro de poesia. Hoje, está presente em mais de 120 Antologias
nacionais e internacionais, quais, recebeu vários prêmios e
colocações de destaque, como o 9th Brazilian International Press
Award com a coletânea Brava Gente Brasileira em Terras
Estrangeiras – Vol – 2(2006).
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Tem 32 livros poéticos publicados, sendo que desses, 4 em
coautoria com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já
falecida ), e um, com o jornalista, poeta e escritor Lenival de
Andrade. Em 2011, organizou a “ LUZ – Antologia Internacional
Poesia e Prosa” e, em 2015, “ AURORA – Coletânea Internacional
Poesia e Prosa”, ambas elaboradas pela Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso.
Em 2016, recebeu pelo conjunto de suas obras literárias, a Medalha
Monteiro Lobato de Literatura concedida pela Associação dos
Poetas de Angra dos Reis (RJ), em parceria com a Editora Mágico
de Oz, assim como o Troféu Cora Coralina de Honra ao Mérito
concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás.
Gosta de meditar, orar e estudar a Bíblia. É seguidor da doutrina
internacionalista por acreditar ser possível viver num mundo sem
fronteiras e na paz. Escreve periodicamente na revista Varal do
Brasil cuja sede se localiza em Genebra, Suíça.
Em 2003 e 2009, participou na Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro.
Páginas Eletrônicas:
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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CHUVA DE ESTRELAS
Oh! Meu querido Deus...
Quanta beleza!
Essa imensa chuva de estrelas
que, com toda a sua grandeza
no céu vejo surgir
colorindo e iluminando
com o seu brilho e encanto
esses universos encantados
portanto, totalmente mágicos,
porque não somente nos encantam
mas, também gratuitamente nos oferecem
um show cujo semblante
realmente ninguém esquece.
Por isso aqui estamos
admirados fascinadamente olhando
a sua magnífica coreografia
pois, boquiabertos observamos
que as estrelas também dançam,
contanto revelando-nos
que são obviamente
realmente inteligentes
caso contrário, não estariam, é claro,
nesse balé presente.
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VIAJANDO ENTRE AS ESTRELAS
Viajando entre as estrelas
e, portanto, curtindo essa beleza
animadamente com o meu grupo estou,
olhando e atentamente filmando,
como também fotografando
cenas totalmente divinas
e, contanto, de grande teor.
Porque aqui, vemos vastos cosmos
que, pelo menos para mim,
parecem serem realmente interligados
pois, pelo menos do ângulo que olhamos,
parece-me verdadeiramente
não terem um fim.
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Para assim, completamente apaixonados
com os diferentes seres
completamente inteligentes
que, como nós livremente viajam,
fotografamos lindos sóis,
como também magníficas luas,
cuja complexidade e serenidade
nos fascinam pela beldade.
Por isso decidimos
quando à Terra retornarmos
uma entrevista coletiva darmos
na esperança de assim
ao mundo entusiasmadamente mostrarmos
a incrível vida que existe
em cada estrela que persiste
tanto habitar, como intensamente brilhar
nesses cosmos que incrivelmente pulsam
devido ao número de diferentes vidas
que residem em seu habitat.
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UNIVERSOS ENCANTADOS
Estou completamente maravilhado
ao ver de fato tantos universos encantados
pois, como se estivessem recebido
realmente um toque mágico,
misteriosamente coexistem
num totalmente iluminado espaço vasto.
E assim, em galáxias quase sem fim,
animado vejo o quanto é belo
e, verdadeiramente singelo
todas essas vidas que por certo
abrigam diferentes sábios seres
cuja inteligência me maravilham.
E assim, devido à beleza naturalmente fico
realmente embebecido com o relevo
desses universos encantados
de brilho totalmente mágico
qual, toda noite maravilhosamente revela
uma majestosa e potente aquarela
cuidadosamente desenhada
e, constantemente criada
por esse Criador cuja mente
indiscutivelmente é, além de vasta rara.
Porque aqui, mais uma vez estou
apaixonadamente observando
esses universos encantados
que, silenciosamente me revelam
existências que atesto
serem como se fossem mágicos.
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PLANETA
Num planeta totalmente distinto
e, realmente distante,
vejo seres que sinto
serem verdadeiramente importantes.
Porque nesse planeta que
por já um certo tempo vivo,
toda espécie de vida que abismado avisto
incrivelmente se comunica
portanto, ser justo se dizer que,
tanto a magnífica fauna,
como a fabulosa flora
têm uma complexa inteligência
e, por terem uma consciência,
guia-nos quando nos belos bosques
caminhamos sozinhos
pois, aqui, devido ao conhecimento
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não existem superstições nem lamentos
porque, realmente ninguém vive
à mercê de nenhuma sorte
por entenderem que ela não existe.
Contanto, além da distância
que esse incrível planeta
da Terra verdadeiramente se encontra,
existe também uma totalmente
diferente forma de mentalidade
qual, claramente nos mostra uma realidade
cuja criação e profunda história
é sem dúvidas completamente formosa
além de ser totalmente gloriosa
devido ao imenso e divino saber.
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ILHA MÁGICA
Viajando de férias da escola
de fato cada vez mais animada,
conheci uma ilha mágica
pois lá, tanto a fauna,
como também a magnífica flora,
desde o início de cada aurora
se comunicam com os visitantes
que constantemente lhes visitam
criando um ambiente realmente espetacular.
E assim, nessa ilha singela
uma semana emocionalmente passamos
com cachorros alegremente surfando
e, nas asas de gigantes pássaros voando
para, então, do alto
ficarmos realmente admirados
com todo o seu encanto.
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E, quando a hora do almoço chegou
fomos servidos por coelhos lindos!
Para, nesse semblante de magia e graça
sermos ao mesmo tempo perfumados
pelas flores cuja beleza e colorido
fazíamos automaticamente reconhecer
que, além de ser um autêntico paraíso,
é uma ilha totalmente mágica!
Porque, além dessa enorme grandeza
existente nessa excepcional natureza,
todos os seus seres são realmente inteligentes,
razão pelo qual, quando chegar o Natal
outra vez aqui retornaremos
pois, naturalmente queremos ver
a neve magicamente esconder
esse colorido que agora, felizes vemos
e achamos ser tremendo!
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OVO GIGANTE
Fiquei realmente encantado
ao ouvir essa incrível notícia
dada por uma importante emissora de Rádio
que há mais ou menos um mês
foi encontrado por arqueólogos
que numa ilha distante
e quase deserta trabalham,
um ovo gigante às margens do rio Dourado.
E, após cuidadosamente lhe examinarem
ficou comprovado ter sido ali posto
por um extinto, grande e raro dinossauro.
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Comprovando o que li um dia na escola
que eles realmente existiram
e, quem sabe, ainda existem...
E, para se protegerem,
como também sobreviverem vivem
dentro de profundos lagos ou mares,
ou até mesmo nesse rio imenso
que desemboca no oceano de verdade.
Portanto, agora estou animado
assim como totalmente curioso
pois, minha querida gente já pensaram,
se desse ovo gigante por arqueólogos encontrado
sair de fato um lindo e enorme dinossauro?
Isso mudará toda a história
que outrora tinha com paixão estudado.
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VIAJANTES ESPACIAIS
Viajando em carruagens especiais
pois pareciam serem formadas de fogo,
rapidamente cruzavam
esse lindo e vasto espaço
onde viajando também estava.
E assim, realmente maravilhado
por ver tantos seres,
assim como diferentes estrelas
cuja beleza e grandeza
me deixavam realmente encantado,
vi também inúmeros sóis,
luas, planetas e galáxias
refletindo uma beldade rara
aos viajantes espaciais
que, aproveitando a tecnologia
cruzavam ligeiramente sem agonias
diversos e encantadores universos
que, apesar de serem complexos,
as vidas que neles habitam
demonstram verdadeiramente sem complexos
serem naturalmente super inteligentes,
criadores, colonizadores e observadores,
como também exímios pesquisadores,
além de viajantes espaciais.
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CAMINHO ENCANTADO
Gosto muito de caminhar
para assim, em contato com a natureza ficar
acontece, que não esperava
nem tão pouco sabia
que, um atalho que geralmente fazia
para, naquele maravilhoso lago
geralmente manhãs inteiras passar,
faz parte de um caminho encantado
pois, ontem quando caminhava
com o meu cachorro sempre animado,
vi as pedras que se situam naquele atalho
de repente iluminarem-se!
E, realmente por algum tempo comunicarem-se
com a flora e a fauna desse magnífico lugar.
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Confesso que momentaneamente
fiquei obviamente boquiaberto
porque, na realidade não esperava
que essa estreita e remota estrada
fosse um caminho encantado
e, porque também fiquei maravilhado,
o medo que muito bem que poderia
verdadeiramente ter me tomado, é claro,
francamente passou de lado...
Pois, sinceramente o que senti
foi uma incrível curiosidade
de entender com toda naturalidade
essa magnífica natureza
cuja complexidade, beleza e grandeza
tem de ser minuciosamente analisado
para, então, livre de qualquer superstição,
entender melhor esse caminho encantado.
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LUAR DE ESTRELAS
Observando esse universo
realmente repleto de estrelas
contente vejo a sua beleza
que, sinceramente me deixa boquiaberto.
Pois, me admiro ver a grandeza
dessa soberana natureza
que noturnamente para toda gente
gratuitamente oferece sempre
um esplêndido luar de estrelas.
Que vibrantemente brilham
nesse cosmo realmente magnífico
e, totalmente misterioso...
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Por isso, por ser um eterno curioso
passo inúmeras horas lhe olhando,
porque sei sem nenhum engano
que, dentre essas fabulosas estrelas
existem vários planetas
e, incontáveis seres que não são humanos.
Por esse motivo atentamente analiso
sob a luz desse suave luar
essa imensidão de estrelas
brilhando numa dimensão
de sapiência e grandeza
portanto, totalmente peculiar.
Clarão que profundamente admiro
daí, incansavelmente passar
frequentemente logo após o jantar
observando realmente sem cansar
toda essa incrível beldade
que sem nenhuma vaidade
foi criado para de verdade nos educar.
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CÉU E MAR NUM POEMA INVERSO
Velejando nesse salgado céu
cujas ondas livremente me levam,
curto a frescura desse mar sempre aberto
qual, apaixonadamente passeio sem hesitar.
Porque nesse incrível mar
realmente repleto de estrelas,
vejo também enormes planetas
nele submersos mas sempre a girar.
Pois nesse céu, como também mar
tudo foi criado no inverso,
daí ser um universo
realmente peculiar.
Porque vejo espuma no céu,
como também nuvens no mar
contanto, exatamente o contrário
de onde deveriam estar.
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SONHO FASCINANTE
Todos nós sonhamos
realmente todo tipo de sonho
e, para não fugir a regra
após assistir um show emocionante
fui naturalmente dormir
tendo logo em seguida um sonho fascinante.
Porque nele me encontrava
num planeta cujas águas
eram realmente avermelhadas,
de rochas roxas e totalmente lapidadas
como se alguém lhe tivesse polido de fato.
E, quando a aurora finalmente chegou
nesse sonho que tive fascinante,
observei que o seu céu,
pelo menos durante aquela manhã
tinha um colorido roxo-esverdeado
silenciosamente revelando-me
a beleza de um exótico quadro
super complexo mas que acho,
apesar de não ter em seu redor uma lua
e, em seu solo existir pouca vegetação,
reconheço ser um planeta realmente fantástico!
Sabem o por quê?
Porque os seres totalmente inteligentes
que em meu sonho fascinante
telepaticamente comigo
alegremente se comunicaram
são todos do reino aquático.
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A FORMIGA E O ALTO-FALANTE
Revoltada de ser por um longo período de tempo
verdadeiramente discriminada
no trabalho onde por muitos anos
incansavelmente trabalhava,
uma formiga realmente destemida
decidiu pegar um alto-falante
e, em frente da fábrica gigante
com a ajuda desse aparelho
a sua voz em alto tom sonava.
No início muitos se sentiram incomodados
devido ao barulho insuportável
que o novo alto-falante fazia
que, quando a sirene tocou
lembrando-os que a hora do almoço tinha chegado
então, em vez de seus funcionários
seguirem até a cafeteria,
em fila indiana saíram
ao encontro dessa formiga
francamente destemida
que, em alta voz gritava por seus direitos.
29

E, quando o horário do almoço terminou
e nenhum de seus trabalhadores
aos seus postos retornaram
então, logo tudo ficou bem mais claro
tanto para os gerentes,
como para o próprio dono, é claro.
Foi aí que no sufoco decidiram
criar uma comissão para diariamente analisar
as diversas queixas apresentadas
por essas formigas de valores,
além de serem grandes trabalhadores
e, quando chegou o final da tarde
ou seja, daquele árduo turno,
lhes foram apresentadas um novo salário
acompanhado com um plano de saúde
e, para surpresa geral envolvendo
quatro turnos de exatamente seis horas.
A vibração foi realmente tanta
que tiveram de chamar até mesmo ambulâncias
pois, muitos infelizmente passaram mal
com aquela notícia fenomenal
graças a uma destemida e determinada formiga
que naquele incrível dia
decidiu com a ajuda do alto-falante
e, usando o seu direito cívico,
pacificamente levantar a sua voz.
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BRINCANDO E DANÇANDO COM OS SIRIS
Quem disse que siri não brinca
nem tão pouco canta e dança,
é porque realmente desconhece
a felicidade que habita neles de verdade.
Passando uma noite na praia
onde a lua suavemente nos iluminava,
tive a enorme alegria de ver
como verdadeiramente são felizes
esses seres que realmente vivem
em buracos na praia por eles criados
e, embora viverem uma vida simples,
vi que são totalmente livres,
ventura que sentem de fato.
E assim, absorvido nessa alegria quase sem fim,
decidi com alguns amigos participar
na dança que iria naquele momento começar
naquela bela praia perante um magnífico mar.
Para então, todos de mãos dadas
formarmos um gigante círculo
e, nesse gostoso convívio
brincando e dançando com os siris ficarmos
até os poderosos e belíssimos raios
da nova aurora chegarem e, com o seu fulgor
tudo maravilhosamente iluminar,
mostrando-nos carinhosamente, como sempre,
que mais um dia de esplendor para todos
aos poucos no horizonte está surgindo.

31

NOITE SUPER ESTRELADA
Numa noite super estrelada
reunido lembro-me que estava
na varanda da velha casa
abismado olhando o céu
pois, magnificamente tudo iluminava.
E ali, animado por fim,
aproveitávamos para contar
tanto estórias, como anedotas,
enquanto esfomeadamente comíamos
salgadas e amanteigadas pipocas
perante um ameno frio.
Porque era início de primavera,
na realidade a minha estação favorita
pois, além de trazer flores bonitas,
traz também um imenso colorido
que, por um certo tempo fica
juntamente com o perfume das flores
sinceramente, sempre muito bem-vindas!
E assim, mais uma vez passamos
um início de noite super estrelada
vendo estrelas realmente encantadas
porque, como se num toque
invisível de pura mágica,
viam-lhes repentinamente caindo
cruzando o céu em toda disparada.
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MUNDO MÁGICO
Num planeta totalmente distante
com dois sóis e quatro luas
e, realmente de pouca vegetação,
vejo estranhos seres
verdadeiramente inteligentes
pois tudo que fazem e movem
é através de sua imaginação.
E assim, usando uma inteligência
para mim quase sem fim,
pacificamente existem nesse universo
que, quanto a mim,
é um mundo mágico e fim.
Porque na realidade
não se alimentam como nós,
aliás, nem usam, como a gente, a voz
pois as suas mentes tudo trata.
Têm uma linguagem complexa
mas, completamente telepática
contanto, parecer ser um mundo mágico,
pelo menos para mim que ainda faço
devido à minha condição de fato,
fisicamente tudo enfim.
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VIAJANTES
Ontem a noite surpreso vi
entrarem em meu quarto
viajantes de outro mundo
realmente minúsculos
porque estavam
dentro de uma bolha
parecida com aquelas
que, quando criança fazemos
brincando e sorrindo
feitas de sabão.
Por isso fiquei surpreso
com essa visitação
daí, por algum tempo observar
esses viajantes que provavelmente já
outrora me visitaram.
Mas, mesmo assim...
Abismado realmente fiquei
pois, na realidade jamais pensei
que existiam nesses universos seres
pequeninos e totalmente inteligentes
viajando em bolhas que muita gente
por não verem pensarem ser pura estória.
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DESERTO DESCONHECIDO
Visitando um deserto desconhecido
e, totalmente longínquo
de nossa também remota região,
confesso que fiquei boquiaberto
ao ver enormes lagartos
verdes e cujo papo
completamente amarelo
durante quase toda noite
incrivelmente cantavam
e, para surpresa minha,
em nossa língua corretamente se expressavam.
Isso me deixou maravilhado
pois, na realidade jamais pensei
que nesse deserto desconhecido
existissem lagartos realmente sabidos
vivendo num tão rígido habitat.
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BONECAS DE SABUGO DO MILHO
Reunidas em um grande grupo
totalmente felizes e descalças
viam-lhes do terraço onde estava
brincando com bonecas criadas
do sabugo do milho
que, por sinal vinham
das plantações onde os seus pais
arduamente quase diariamente
nelas por longas horas trabalhavam.
E assim, calado mas admirado
observava completamente animadas
aquele vibrante grupo de meninas
a infância realmente aproveitando
e, por serem incrivelmente pobres
naturalmente usavam o que tinham
portanto, aquilo que os seus pais traziam
das lavouras sempre nobres.
Contanto, ali por um tempo
unidas e quase despidas
naquela única calçada brincavam
com as simples bonecas de milho
que, do sabugo faziam
logo após cada milho ser realmente
por todos rapidamente devorado.
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MONTANHAS FORMOSAS
Aproveitando as férias da escola
fui passar duas semanas numa região
de montanhas realmente formosas
e, logo ao chegar dessa viagem
cuja duração são exatamente seis horas,
fiquei hospedado na casinha
que fica mesmo ao lado
de um grande lago encantado
onde outrora sempre fiquei.
Cansado da longa viagem
e, aproveitando o final de uma bela tarde
decidi caminhar até às margens
desse lago cuja paisagem
aumenta as minhas forças de verdade
devido à beldade que aqui está.
E assim, embebido nesse encanto passei
realmente toda a tarde
para então, agora, totalmente relaxado
e completamente maravilhado
ir naturalmente jantar
para, obviamente, como faço sempre,
até altas horas esse céu maravilhoso
radiantemente observar.
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A PEDRA DO LAGO MÁGICO
Passeando de bicicleta com alguns colegas
pelas serras que maravilhosamente nos cercam
nos deparamos com uma fascinante pedra
qual, brilhava e incrivelmente pulsava
fazendo-nos parar e por algum tempo
calado e ao seu redor reunidos
para fascinadamente lhe observar.
Pois estávamos francamente admirados
com aquele belo mas estranho quadro,
porque na realidade nunca tínhamos visto
uma pedra refletir luzes coloridas
e, ainda por cima soltar faíscas,
como se estivesse prestes a estourar.
Para de repente rapidamente pousar
em cima dela um disco voador
ficando ali por um breve momento
qual, deixou-nos a impressão
que estava se abastecendo
daquela energia que por um certo tempo vimos
emanar daquela maravilhosa pedra
situada nas margens do lago mágico
pois, além das suas águas
diariamente mudarem de cor,
seus peixes têm o colorido
da flora que vive ao seu redor.
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GRANJA PARAÍSO
Acordo como sempre bem cedinho
para, logo após o café da manhã
o meu diário passeio realizar
nessa granja chamada Paraíso
qual, beleza e delírio
francamente, diariamente nos dá.
Porque aqui, as diversões não têm fim
pois, tudo que nela existe
tem realmente as suas raízes
nesse lugar totalmente encantado
portanto, de fato mágico!
Talvez por isso somos felizes.
E, para terem uma ideia
daquilo que agora alegre narro,
quando de casa descontraído saio
para dar o meu costumeiro passeio
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toda fauna, como também a flora
realmente, totalmente gloriosa
comigo falam e alegremente cantam
revelando-me um incrível encanto
comparado com a magia de cada aurora.
E assim, nesse paraíso sem fim
radiantemente vivo!
Granja Paraíso,
lugar repleto de mistérios e beleza
daí, a sua rica e diversificada natureza
verdadeiramente fazê-la
totalmente diferente
das outras granjas que por aqui existem
mas, que não possuem o que
em abundância temos aqui.
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