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Versos cujas palavras revelam a beleza,

como também a grandeza das letras,

mesmo sendo construídas para se brincar.

                                                       O autor
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Numa escrita leve e super divertida
Silvio narra com precisão e muita graça

poemas cujas histórias
são realmente divertidas

devido à maneira que o autor
com as letras livremente brinca.

E assim, como se fosse uma mágica,
os contos naturalmente surgem,

revelando-nos a beleza das fábulas
quando eloquentemente narradas

em textos que nos conduzem
a sonhar e portanto imaginar
o poder existente na fantasia

quando, com amor e harmonia
com as Letras decidimos brincar.

Contanto, aproveitando a tecnologia
realmente, cada vez mais moderna,

 chega agora em sua tela
totalmente digitalizado
Letras cuja grandeza,
como também beleza,
refletem exatamente

o poder que a quimera sempre
sem nenhum mistério produz
quando, descontraidamente
brincando com as Letras

belíssimos textos se concluem.

PREFÁCIO
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Sobre o Autor

É poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor. Nasceu
no bairro do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, em junho de
1957. Viveu a sua juventude em Recife, cidade onde estudou,
trabalhou e reside vários de seus familiares. Em 1979, imigrou
juntamente com a sua família para ir morar em Rhode Island, EUA,
onde trabalhou em algumas fábricas e estudou, concluindo o curso
de Ajudante de Enfermagem ( CNA ), qual, lhe garantiu um melhor
trabalho e salário. Chegou também a estudar Artes Liberais na
universidade do CCRI ( Warwick campus ) mas não concluiu,
parando quando cursava o segundo ano universitário, o autor é
deficiente visual ( Portador de glaucoma ).
Desde os treze anos de idade que escreve poemas líricos nas
categorias: Samba, Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e Bolero
(todos registrados ). Encorajado por sua querida mãe, alguns amigos
e familiares, no ano de 2002, participou de uma antologia elaborada
pela Litteris Editora e no ano seguinte lançou o seu primeiro livro
poético, qual, intitulou Poemas da Interligação. Está presente em
mais de 120 Antologias nacionais e internacionais onde recebeu
colocações de destaque e alguns prêmios, incluindo o 9th Brazilian
International Press Award com a coletânea Brava Gente Brasileira
em Terras Estrangeiras – Vol. 2 ( 2006 ). Tem 28 obras poéticas
publicadas, sendo que dessas, quatro são em coautoria com a sua
mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ), e um, com
o escritor, poeta e jornalista Lenival de Andrade. Em 2011,
organizou “ LUZ – Antologia Internacional Poesia e Prosa” e, em
2015, surgiu “ AURORA – Coletânea Internacional Poesia e Prosa”,
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ambas editadas pela Celeiro de Escritores/Editora Sucesso. Dentre
os Prêmios recebidos de maior importância, pelo conjunto de suas
obras literárias, destacam-se a Medalha Monteiro Lobato de
Literatura concedida pela Associação dos Poetas de Angra dos
Reis ( RJ ), em parceria com a Editora Mágico de Oz ( 2016 ), e o
Troféu Cora Coralina de Honra ao Mérito concedido pela ALG –
Academia de Letras de Goiás ( 2016 ). Escreve regularmente na
revista Varal do Brasil cuja sede se encontra em Genebra, Suíça.
Participou em 2003 e 2009 na Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro.
Gosta de escrever, orar e pratica meditação por mais de 20 anos.
É seguidor da doutrina internacionalista por acreditar ser possível
se viver em um mundo sem fronteiras e na paz.

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

“Agradeço aos Dicionários de Língua Portuguesa Houaiss, Aurélio
e Francisco Fernandes pela grande ajuda prestada.”
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 DIVERSÃO

Achei super divertido

o aniversário que ontem digo

realmente ter assistido

um inédito e incrível show.

A festa começou exatamente

no horário que tinham programado

portanto, pontualmente às seis horas

de um dia que verdadeiramente

foi magnificamente ensolarado.

Contanto, para não fugir ao praxe

cheguei na realidade uma hora mais cedo,

ficando desde o início admirado

com o comportamento dos patos

que, logo em seguida juntos ensaiaram

o parabéns esplêndidamente cantado

como se fosse uma ópera de fato

no final daquela tarde majestosa.
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E, quando a noite chegou,

vi que o aniversariante era

uma linda borboleta de multicor

que, sem exibições lentamente caminhou

até a mesa onde um belo bolo se encontrava

e nele, cinco velinhas douradas

clareavam com ternura e grande graça

aquele aconchegante ambiente

onde até jovens rãs rindo se encontravam.

Para então, alegre embora emocionada

aquela pequena borboleta azulada

meigamente agradecer toda diversão

em sua casa entusiasticamente criada

por ser o seu aniversário

daí, ter tanta gente e diversão.
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Achei incrível como alguns

belos gatos contentes viajavam

em grandes e coloridos balões

que, desse imenso Parque

em vários grupos organizadamente partem

para, uma vez no alto,

totalmente animados

esse magnífico relevo fotografarem.

Retornando no período da tarde

para então, o churrasco saborearem,

gatos cuja sapiência e beldade

observando-os distante calado

me deixavam francamente à pensar...

BALÕES
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Porque, sinceramente,

por algum tempo tive

dificuldade de vos entender

pois, para ser franco,

são sábios e agem

em alguns casos

melhor que muitos humanos de fato.

E assim, num dia realmente ensolarado,

me diverti, como também aprendi

com esses lindos e educados gatos

que adoram viajar em balões

sem se importarem com o perigo

que esse esporte incrível!

Constantemente lhes rodeiam

quando bem alto radiantemente passeiam

admirando e fotografando

aquilo que vos interessar.
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Ontem, confesso que fiquei surpreso

quando calmamente caminhava

no calçadão cuja fama e grande graça

verdadeiras multidões atraem

deixando muitos realmente a admirar...

Para, de repente observar

gatos praticando futebol

totalmente indiferentes ao sol

que queimava sem questionar

e, talvez devido a isso,

mergulhavam de vez em quando

nas ondas desse mar sempre lindo!

Sem naturalmente reclamarem

causando admiração para alguns,

enquanto para outros incrível espanto.

SURPRESO
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Porque afinal, geralmente os gatos

na realidade não gostam de se molharem

nem muito menos sabem

jogar futebol de verdade.

Por isso, ter ficado surpreso

quando, caminhando no calçadão avistei

gatos completamente atléticos

atestando ao mundo sem complexos

que, apesar de nos deixarem surpresos,

sabem jogar e desfrutam as suas vidas

com sabedoria, amor e respeito.
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 GIGANTES

Numa vila remota
portanto, realmente distante

e, cujos belos habitantes
são verdadeiramente gigantes

pescadores e grandes caçadores
daí o alimento nunca lhes faltar
confesso que, mesmo surpreso
conheci uma outra realidade.

E, como toda história tem um começo,
essa começou quando
aproveitando um dia

que pensara ser perfeito,
decidi sozinho velejar

no meu pequeno veleiro
totalmente sem medo

e assim, de corpo aberto
comecei a navegar.

Acontece, que ao passar algumas horas
quando já me encontrava em profundas águas

repentinamente surgiu
uma terrível tempestade

que violentamente soprou
o veleiro onde estava

de sua rota outrora programada.
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Foi assim que, sem querer descobri
essa ilha de tudo distante

habitada por lindos gigantes
que, completamente esgotado ao chegar,
curiosamente me olhavam sem cansar.
Gigantes que, apesar de minha língua

realmente não falarem,
me receberam com ternura e bondade

hospedando-me numa gruta
contendo água fresca

e no chão uma enorme cesta
repleta de várias frutas.

Passei alguns dias maravilhosos
nessa ilha parasidíaca

qual, atesto ter deixado saudades
pois, apesar de não viverem no luxo

e contanto não terem vaidades,
esses gigantes realmente existem

completamente unidos
e verdadeiramente felizes

por desconhecerem a maldade.
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ESTRELA DO MAR

Sentada totalmente descansada

na areia da praia molhada

e, realmente bem humorada

devido às gargalhadas

que livremente soltava

porque o sol sorridente estava

com os seus raios sempre quentes

carinhosamente a lhe enxugar,

vi uma linda estrela do mar

gigante como a natureza

cujo colorido e beleza

deixou-me por algum tempo

calado e sozinho a pensar.

Porque na realidade

não se vê todo dia de verdade

nessa praia de grande beldade

sentada na areia sem vaidades

uma bela estrela do mar.
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INSETOS ILUMINADOS

Caminhando num dia

verdadeiramente ensolarado

consegui com alguns colegas chegar

apesar das dificuldades

do seu relevo apresentar

em poucas horas até o alto,

montanha que realmente acho

simplesmente espetacular.

E, devido ao grande cansaço

nitidamente em cada rosto mostrado

desse grupo francamente

sempre empolgado,

decidimos essa noite aqui acampar.

Para, logo após um simples jantar

debaixo dos cobertores ficarmos

pois, por causa da imensa altura
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e, independente a essa incrível aventura

continuávamos completamente animados

para assim, entre piadas quase sem fim,

naturalmente adormecermos.

Acordando com belíssimos cânticos

vindos de insetos totalmente iluminados

que aos milhares magnificamente cantavam,

como também majestosamente tocavam,

impressionando-nos sinceramente

com o seu coletivo e magnífico ato.

E, quando a aurora finalmente chegou

juntamente com o seu incrível brilho,

juntos e após gentilmente agradecerem-nos

rapidamente voaram

na direção das inúmeras grutas

existentes nas várias montanhas

mais baixas mas que fazem parte

dessa cordilheira de fato.
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 PÁSSAROS

Cautelosamente durante a minha vida
gostei sempre de simplesmente

calado e sozinho admirar
na realidade inúmeros pássaros

que, por aqui, alegres em bandos passam
parando de vez em quando

para naturalmente se nutrirem.
Mas, sinceramente confesso

estar verdadeiramente boquiaberto
com os pássaros que, agora mesmo vejo,

realmente esbelto e gigantes,
inteligentes e incrivelmente belos

que, hoje pela manhã vieram
no meu quintal simplesmente passear.

Pois, de minha janela vejo-os
alegremente conversando,

como também a cantar.
E, sapiamente até aproveitaram
para juntos tomarem, é claro,

curtindo o dia ensolarado
na piscina um delicioso banho desfrutar.
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Mas, o que me deixou impressionado
foi a maneira que eles me trataram

quando decidi de casa sair
para de perto calmamente vos olhar.

Me surpreendendo realmente,
porque todos amavelmente

me perguntaram se poderiam
continuar tomando banho na piscina

pois, francamente não sentiam
absolutamente nenhum frio.

Perplexo por ver aquela atitude
sorri e consenti que continuassem,
porque na realidade não esperava
que pássaros realmente falassem

o meu idioma com tanta facilidade.
Para, então, servir-lhes o almoço,

por sinal com muito gosto
pois, fiquei também sabendo

que os pássaros também estudam
por isso, além de serem educados
são sábios e têm grande prestígio

dentre à sua sociedade,
fato esse que me deixou

simplesmente maravilhado.
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FESTA JUNINA

Quando falamos ou simplesmente lembramos

das sempre bem-vindas festas juninas,

vem logo em nossas mentes

as delícias que a gente

animadamente bebe e come

antes ou depois da quadrilha.

Para então vestidos com roupas caipiras

e, geralmente bem coloridas,

em alto som músicas dessa época

alegremente dançarmos

as sempre divertidas quadrilhas.
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Festa junina que assim,

por muito tempo ficará

guardada em nosso coração

devido aos belos momentos

que, unidos brincando vivemos

durante esse festivo período

qual, até os santos celebramos.

Por isso, cantamos, dançamos e rezamos

e, nessa imensa euforia

até fogueira pulamos

realmente sem nenhum receio,

como também livremente soltamos

inúmeros fogos de artifício

que maravilhosamente iluminam

esse céu de magnífico encanto.
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CACHOEIRA MÁGICA

De férias finalmente estamos

após um desfrutoso ano escolar

para assim, verdadeiramente animado

e, depois de tomar um café da manhã

realmente apressado,

segui com alguns colegas

que, impacientes já me esperavam

no terraço para juntos irmos

até a cachoeira mágica

para, em sua cristalina água

um delicioso banho tomar.
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E assim, rapidamente saímos

felizes cantando, conversando e rindo

porque, apesar de todos terem

inclusive com ótimas notas

passado um árduo ano escolar,

também sabemos que logo iremos

quando as águas daquela cachoeira mágica

realmente nos ensopar

que, certamente iremos ter

e, provavelmente até ver

incríveis fenômenos automaticamente,

como sempre se realizar.
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LAGO ENCANT ADO

Passeando de bicicleta
num dia verdadeiramente ensolarado

logo após subirmos a montanha
que aliás, do terraço de casa

ao longe realmente avistamos,
já completamente exaustos

nos deparamos com um
imenso lago encantado
e ali, finalmente juntos,

observamos totalmente admirados
a beleza desse gigante lago,
enquanto ao mesmo tempo
sentados na verde grama

formando um perfeito círculo
descontraidamente descansamos.
Para, de repente alguém sugerir
que naquela área acampássemos,

afinal de contas todos estavam cansados
de realmente pedalar por longas horas

perante um sol que nos queimava de fato.
E assim, após unanimente

essa surpreendente ideia termos aprovado,
decidimos rapidamente procurar
por um lugar onde pudéssemos
essa noite seguramente passar.
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Acabando por encontrar uma gruta
que até água fresca continha

mas, o que sinceramente
na realidade não esperávamos

foi ver e contanto saber
que animais totalmente sábios

nela desfrutavam impressionantes vidas
pois, ali mesmo, discretamente
as suas paredes em cores vivas

alegremente e livremente pintavam.
Ficamos obviamente maravilhados

com aquela incrível cena
e, mais ainda, quando os seus habitantes
juntos decidiram não somente aparecer

mas, também nos revelar a causa
que vos tornaram inteligentes,

afirmando-nos que todo o segredo estava
nas águas daquele lago encantado.

Perplexos e francamente boquiabertos
com aquela extraordinária revelação,

antes de dormir também bebemos
daquela saborosa água com devoção.

Despertando com belos cânticos
emitidos por lindos pássaros

naquele lago verdadeiramente encantado
cujo fulgor da nova aurora

fazía-nos sorrir de fato.
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 VELEJANDO DENTRE SEREIAS

Velejando num mar esplêndido!

De ondas calmas e cristas brancas,

vejo-as ao lado desse modesto barco

em grupos rapidamente correndo

em cima das águas e, para mim,

discretamente sorrindo,

contentes talvez por viverem

realmente livres como o vento

que, sem nenhum lamento

fortemente sopra esse veleiro

que assim, velozmente navega

nessa vasta e bela costa.

Para então, com paixão

e uma tremenda dedicação,

me encontrar realmente rodeado

por sereias de vários tipos de fato

que, exatamente como eu

gostam de navegar nesse mar

usufruindo toda a sua emoção.
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 PÔR DO SOL

Aproveitando as férias escolares

decidimos passar sem vaidades

numa casa pequena, mas rústica,

situada ao lado de um magnífico lago

cujo pôr do sol devido à sua beleza,

como também incrível grandeza

realmente deixa qualquer um feliz de fato.

E assim, alegremente passamos

uma semana verdadeiramente formidável,

respirando ar puro e nos alimentando

daquilo que alguns lavradores

trabalhando árduo plantaram

para que assim o alimento

em nossa mesa não falte, é claro.

Para então, cedinho todos os dias

bem dispostos levantarmos

e, após o café da manhã tomarmos

juntos radiantemente observarmos

esse brilhante e majestoso pôr do sol.
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PIPOQUEIRO

Passeando nesse Parque inteiro

cujas perfumadas flores silvestres,

como também os animais selvagens

que passeiam exatamente, como eu,

aproveitando o caloroso sol,

assim como a bondosa liberdade

que, aqui temos de verdade,

avistei sentado em uma das esquinas

um pipoqueiro solitário

cujas pipocas de fato aromavam

o ambiente desse magnífico Parque

que obviamente sempre me fascina.

Para, então, parar e, logicamente comprar

um saquinho contendo cheirosas pipocas.
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E, como já estava cansado de caminhar

decidi me sentar num banco

que se encontrava mesmo ao lado

de onde o pipoqueiro estava

e, foi exatamente ali que avistei,

como também boquiaberto escutei

um casal de esquilos sentados na verde grama

comportadamente dentre lindas flores

pipocas calmamente mastigando.

Então, discretamente sorri

respirando aquele ar de fato cheiroso,

enquanto ao mesmo tempo também saboreava

aquelas pipocas realmente saborosas,

feitas por um simples pipoqueiro

cuja manteiga era todo o segredo

daquele verdadeiramente delicioso gosto.
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 SALA DE AULA

Recebendo um maravilhoso ensinamento

de minha matéria preferida

escrevo em Português

realmente tudo que sinto

por ser a minha língua querida.

E assim, livre de lamentos

na sala de aula estou

verdadeiramente aprendendo

um ensinamento de valor

E, apesar de frequentar

uma escola simples e pública,

confesso que aqui sinto a ternura

que os professores amorosamente transmitem

Daí entender ser essa a razão

da gente aqui realmente aprender

pois, além da capacidade de cada professor

existe o interesse que temos no valor
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Porque realmente sabemos que

em cada sala de aula unicamente existe

o conceito, como também desejo,

de profundamente aprender

Pois, com o saber viveremos sempre felizes.

Daí amar e profundamente admirar

realmente todos os meus professores

que, com dedicação alegremente vêm

Até a sala de aula nos ensinar

tudo aquilo que verdadeiramente aprenderam

com ternura, vocação e enorme zelo

para que assim possamos por fim nos educar.
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 BORBOLETAS

Aproveitando esse dia totalmente ensolarado

nesse imenso jardim realmente apaixonado

devido ao seu magnífico encanto,

dentre flores, borboletas e pássaros

com um novo caderno em minha mão

e uma caneta para então poder anotar

tudo aquilo que alegremente vejo

calado, é claro, para assim não espantá-los,

sozinho observando-os me encontro

pois, francamente admiro a grandeza

dessa preciosa e colorida natureza

cujo perfume me transporta de fato.

Para de repente observar várias borboletas

tranquilamente em grupos voando

e, individualmente pousando

em diversas e belas flores nesse jardim

cujo incrível perfume deixa-nos

sinceramente, totalmente apaixonados.
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Para, subitamente ver vários pássaros

que voando em grande número vieram

e, pousando num galho enorme e singelo

as suas lindas vozes ao mundo soltaram

quais, soavam como uma prece.

Boquiaberto fiquei por um tempo,

sentado numa grande pedra apenas escutando

todo aquele belo comportamento

que essa natureza sem lamentos

gratuitamente nos mostra sem hesitar.

Para então, quando terminaram de cantar

serem aplaudidos de pé por uma multidão

que francamente não pude contar.

E, quando o silêncio retornou

a esse jardim realmente mágico,

as borboletas calmamente voaram

continuando livremente a beijar

as flores que agora já estavam

cansadas de tanto aplaudir e,

devido à tremenda empolgação chorar,

e até mesmo clamar o nome de alguns pássaros.
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REMADORES EUFÓRICOS

Aproveitando o longo feriado

partimos realmente animados

para fotografar e contanto relaxar

nesse imenso e maravilhoso lago

localizado mesmo ao lado

onde felizes e na paz vivemos.

Para, após calmamente caminharmos

verdadeiramente nos impressionarmos

ao vermos diversos e esbeltos patos

contentes em seus barcos a remar.

Confesso que não esperava

e nem tão pouco sabia,

que patos totalmente eufóricos

barcos remavam em pleno dia.

E ali, após fotografá-los

e boa parte desse lindo dia

radiantemente aproveitarmos,

no final da tarde e depois

de brevemente lancharmos,

decidimos por algum tempo caminhar

até um belo bosque que se encontra

antes de subirmos a montanha

que, devido à sua altitude

é chamada de montanha azul.
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Avistando de lá outro cenário

que realmente nos deixou perplexo,

porque dessa vez avistamos ursos

bonitos e super peludos

remando em barcos do outro lado

desse gigante e pitoresco lago, que agora,

por causa dos raios do sol refletirem

diretamente nas águas desse esplêndido lago

que, de fato, nesse exato momento,

pelo menos aos nossos olhos refletem

um colorido lindo, mas misturado,

pois apresenta um dourado

alaranjado e avermelhado,

engrandecendo ainda mais a sua beleza,

aumentando assim o seu fulgor,

enquanto em ambos os lados

portanto, paralelamente e aparentemente

totalmente contentes,

patos e ursos descontraidamente remavam

aproveitando esse dia realmente ensolarado

por isso, a própria natureza ria

devido à alegria por ver tanto esplendor.
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BRINCANDO COM AS LETRAS

Brincando com as letras estou

juntamente com mamãe e o mano

que sem enganos rapidamente formamos

palavras de verdadeiro sabor.

Porque mamãe sempre nos ensinou

a amar e profundamente aprender

esse idioma de grande beleza

e, indiscutível valor.

Portanto, mais uma vez juntos estamos

nos divertindo e aprendendo

a criar belas e difícies palavras

com esse jogo de letras vastas

E assim, alegremente passamos

mais um domingo que sinto

irá profundamente nos ajudar

quando amanhã na escola chegar
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Pois, a primeira matéria que iremos estudar

será dentre todas a minha aula preferida,

língua materna, Português que ao mundo atesta

a importância de lhe dominar

Daí, ser realmente grato à mamãe

e o investimento desse tempo

de fato nunca perdido, porque aliás,

estamos brincando com as letras

De grandeza e incrível beleza,

e nesse processo desenvolvendo

realmente grande conhecimento,

por isso as notas confirmam esse nosso empenho.
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SONHO ENCANTADO

Geralmente costumo, logo após o jantar,

descontraidamente um bom livro ler

para então realmente aprender

as palavras, que em si, geram o saber

e assim, livremente poder me comunicar.

Acontece, que ontem durante a noite

e, depois de ler um inteiro capítulo

desse verdadeiramente emocionante livro,

em vez de me levantar daquele confortável sofá

e até o meu quarto meio sonolento caminhar

para, naturalmente, como faço sempre,

no conforto de minha cama dormir,

adormeci no sofá onde lendo estava

e um sonho realmente encantado,

de fato totalmente mágico sonhei.

Nele me encontrava flutuando no espaço

num lugar totalmente desconhecido

belo, imenso e verdadeiramente mágico.

As criaturas que nesse planeta habitavam

lembravam-me o que um dia tinha lido,

como também visto nas fotos

publicadas em livros de mitologia.
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Porque a parte superior de seus corpos

se parecia incrivelmente com a de um humano,

enquanto a parte inferior era formada

com quatro pernas e um pequeno rabo

que, realmente assimilava-se

com o corpo de um animal,

apesar de serem verdadeiramente dotados

pois, além de serem dessa maneira formados

são extraordinariamente inteligentes,

comunicam-se telepaticamente

e têm o domínio de várias línguas,

fato que me deixou abismado.

Outro detalhe sobre esse sonho encantado

é, que, pelo menos aparentemente,

todos os seres que vi, vivem numa floresta

cujas árvores completamente floridas

fazem parte dessa maravilhosa paisagem,

porque até a chuva tem gotas coloridas

e o tom do seu céu é quase roxo.

Despertando com os raios do sol na minha face

suavemente me mostrando

que mais um belo dia estava realmente chegando

e, portanto, tudo não passou

de um lindo sonho encantado

qual, lembrarei por muito tempo

com nostalgia e bastante amor.
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VIAJANDO E CONHECENDO AS ESTRELAS

Viajando e conhecendo as estrelas estou

realmente, totalmente maravilhado

com esse cosmo cujo saber de fato

é inegavelmente mágico.

E assim, no meu carro espacial

acompanhado por alguns amigos

tenho o prazer de conhecer

Estrelas que incrivelmente

são o habitat de seres

que, confesso às vezes

me deixarem boquiaberto a pensar.

Porque, além de serem super inteligentes

apesar de serem bem diferentes,

são incrivelmente simples

e não possuem um sistema míope,

além de aproveitador e corrupto, como nós...

Daí, a Terra sinceramente não mais aguentar.

Por isso, decidi com uns destemidos amigos

aproveitando a tecnologia que agora temos

daqui temporariamente me ausentar
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para, então, sem ilusões conhecer

as estrelas, seus seres e sistema,

pois, além de ler, sempre ouvi dizer

que eles têm uma forma de sistema

por realmente serem sábios

verdadeiramente fantástico!

E, embora somente poder passar

em cada Estrela poucos dias,

Porque o que vi

aproveitarei esses momentos

conhecendo e profundamente aprendendo

para assim, quando à Terra retornar

a todos mostrar, como também contar,

 tudo que vi e com eles aprendi

nesse realmente magnífico momento

qual, apesar de ter sido curto,

posso dizer que foi realmente fantástico!

Porque o que vi, como também aprendi

viajando, telepaticamente conversando,

assim como euforicamente fotografando,

mesmo se decidisse um livro de ficção escrever

tenho infelizmente absoluta certeza

que as pessoas do planeta onde vivo

provavelmente não iriam acreditar.
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AS GALINHAS DO MEU GALINHEIRO

Quem disse que as galinhas

na realidade não têm sentimento,

é porque infelizmente desconhece

que elas realmente são inteligentes,

e até mesmo Deus pessoalmente conhecem.

Constatei isso ser um fato

quando por alguns dias vi

que cinco galinhas por alguns dias

insistiam do imenso galinheiro não sair.

Acontece, que um belo dia

quando o sol realmente luzia

daí, concluir está chegando perto do meio-dia,
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lembro-me que estava sentado

descontraidamente comendo uma manga

quando de repente apareceram

as cinco galinhas que tinham decidido

por um certo tempo do galinheiro não saírem.

E, para a surpresa de todos,

calmamente juntas caminhavam

e, quando em minha frente chegaram

cordialmente me apresentaram

os filhos que com muita fé e grande amor

a Deus pediram e naturalmente criaram.

Confesso que fiquei perplexo

perante aquela situação,

mas feliz por ver e contanto entender

que as galinhas do meu galinheiro

além de serem, como eu e você,

verdadeiramente são inteligentes,

fato que temos urgentemente de entender.
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DESEJOS

Geralmente logo após o jantar

costumo ir até o terraço

onde por longas horas

ignorando completamente o cansaço

admiro totalmente apaixonado

a beleza desse vasto espaço

repleto de iluminados objetos

que, discretamente

constantemente nos cercam.

Para, às vezes, acabar dormindo

na rede que silenciosamente me espera

nesse terraço que sinceramente acho

ter sido construído muito bem localizado
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pois, quando pacientemente olho

esse magnífico cosmo,

francamente tenho a impressão

que, pelo menos desse ângulo,

observar o centro desse cosmo que sinto

cada vez estar mais sofisticado.

Narro isso por quase noturnamente ver

OVNIS cruzando esse belo espaço

totalmente negro e de fato

repleto de seres cujos saberes

tenho absoluta certeza irem

muito além dos meus simples desejos.
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