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Narrativas fictícias

de estórias criadas

na forma poética.
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PREFÁCIO

Contos poéticos que relatam
em versos esplêndidos

o poder juntamente com a graça
das palavras

quando corretamente agrupadas.
Formando assim uma narrativa

cujo nexo afirma
uma beleza rara

em forma fictícia.
Contanto, aqui encontramos

precisamente vinte e uma estórias
eloquentemente narradas
para os leitores amantes

da poesia contada.
Portanto, Contos Poéticos

nos mostra em versos
a beleza do pensamento

totalmente criativo
pois, aqui fôra escrito

apesar de poeticamente,
estórias cuja ficção

reina sempre.
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SOBRE O AUTOR

Primeiramente agradeço ao meu Criador espiritual ( Jesus
Cristo ) por toda inspiração recebida.

        O poeta, escritor, contista, cronista, compositor, filósofo e
tradutor Silvio Parise, nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro,
em junho de 1957. Apesar do poeta ter nascido no Rio, foi na
cidade de Recife onde viveu toda a sua juventude. Escreve poemas
líricos desde os seus treze anos de idade, nas categorias: Samba,
Bossa Nova, MPB, Romântica, Soft Rock e Bolero ( todas
registradas ). Estudou até o segundo grau e com quinze anos
incompleto começou a trabalhar no comércio local para ajudar a
família, trabalhando durante o dia e estudando no período noturno.
Em 1979, imigrou para os Estados Unidos onde vive até hoje. No
Estado de Rhode Island, precisamente na região da Nova Inglaterra,
como é assim conhecido e, portanto no Nordeste americano, o
autor inicialmente trabalhou em fábricas, continuando a fazer o que
já estava habituado, trabalhando no período diurno e estudando
inglês no noturno, pois no Brasil tinha estudado o francês. Com o
domínio do idioma tirou um curso intensivo de Ajudante de
Enfermagem, qual, lhe abriu as portas para um melhor emprego e
salário, vindo a trabalhar em clínicas e hospital. Com o tempo decidiu
estudar Artes Liberais no CCRI ( Warwick Campus ) mas não
concluiu, parando quando cursava o segundo ano universitário,
Parise é deficiente visual ( portador de glaucoma ). Em 2002,
encorajado por sua eterna querida mãe, alguns amigos e familiares
decidiu participar numa antologia elaborada pela Litteris Editora,
vindo a publicar o seu primeiro livro de poesias no ano seguinte.
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Hoje, está presente em mais de 130 Antologias nacionais e
internacionais, tendo recebido vários prêmios e colocações de
destaque. Publicou até o presente momento 40  obras poéticas
incluindo crônicas, sendo que dessas, quatro foram em coautoria
com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já falecida ),
e um, com o escritor, poeta e  jornalista Lenival de Andrade. Silvio
pratica meditação por mais de vinte anos e é seguidor da doutrina
internacionalista por entender ser possível viver em um mundo sem
fronteiras e na paz. O autor é cristão sem denominações e no campo
político aprecia a democracia assim como o socialismo, por entender
ser a forma mais justa de governo.
Nos anos de 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do
Livro do Rio de Janeiro.
Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/Estados Unidos
ALPAS 21 – cadeira 31
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências

Acadêmico Correspondente  no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.

Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras literárias:

- Troféu Cora Coralina de Honra ao Mérito Cultural  ( 2016 )
  ( concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás ).

- Medalha Monteiro Lobato de Literatura ( 2016 )
  ( concedida pela Associação de Escritores de Angra dos Reis em
parceria com a Editora  Mágico de Oz ).

- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2017 ).
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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

- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ARLAC – Academia Rotary de Letras,  Artes
e  Cultura ).

Prêmios Internacionais:

- Comenda Conde de Cheverny – França ( 2017 )

- Comenda Pablo Neruda – Chile ( 2017 )
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O GRILO E A FADA

Aproveitando uma noite totalmente encantada
além de completamente estrelada,
calmamente no jardim estava
sentado dentre flores
realmente entusiasmadas
estava um grande grilo
conversando com uma bela fada.
E ali, embevecido com a beleza
dessa sábia e poderosa natureza
a fada gentilmente lhe mostrava
através de sua mágica vara
visões que o grilo não esperava.
Para assim, juntos ficarem
até altas horas da madrugada
aprendendo devido à sua curiosidade
com aquela fada de verdade.
Até que finalmente o sono chegou
e o grilo mesmo sem querer adormeceu,
acordando com os raios de fulgor
que o sol com o seu vigor
realmente lhe aqueceu,
Fazendo-o então se proteger
debaixo das verdes folhagens
onde, durante toda manhã na realidade
realmente pensou de verdade
onde a fada de verdade se escondeu.
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A FOCA QUE ANDAVA, CANTAVA E DANÇAVA

Geralmente pelas manhãs
por um longo período de tempo costumava
caminhar até a praia
e, admirando aquela imensa beleza
sozinho por algumas horas ali ficava.
Acontece, que o que ocorreu ontem
francamente jamais esperava
pois, vi rapidamente surgir
uma onda realmente alta
e dela calmamente sair
uma linda foca que por fim
devagar caminhou até a areia da praia
e ali, alegremente cantou e dançou
perante um incrível cardume
de peixes que apressadamente
no mar uma grande e animada
repentinamente naquele momento
realmente se formava.
Para então, em perfeita comunhão
gritarem, aplaudirem e assobiarem
logo após cada música
que, aquela mimosa foca
com emoção e ternura
gratuitamente um belo show
naquela manhã encantada
vibrantemente a todos livremente dava.
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A FLOR QUE MUDOU O SEU UNIVERSO

Num pequeno mas belo jardim
vivia uma colorida flor

que, com paciência, compreensão e amor
realmente, totalmente transformou

o seu minúsculo universo.
Porque quando os insetos

ao seu redor incansavelmente voavam
ela automaticamente cantava
belíssimas canções de amor.

E assim, mostrando a todos o seu valor
os diferentes insetos comovia

quais, acabavam chorando
e profundamente se desculpando,
mudando contanto a mentalidade

que outrora tinham
de comê-la pelo jantar de verdade.

Portanto, conheci uma flor
que verdadeiramente mudou o seu universo

e, apesar de ser complexo
agora, realmente atesto

obviamente também conhecer o amor.
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UMA HISTÓRIA DE AMOR E GRAÇA

Todos os dias com amor e muita graça
uma esguia mas belíssima garça

silenciosamente voava
até essa relativamente desconhecida

limpa e formosa praia
para assim, desfrutar a beleza

dessa incrível natureza
que realmente temos aqui.

Porque esse maravilhoso lugar
é verdadeiramente um paraíso,
por isso descontraidamente

frequentemente viaja
para então, feliz e rodeada

pela colorida e mágica flora,
escutar os cânticos da fauna

nessa praia cuja magnífica vida
é simplesmente gloriosa.

Daí ver-te naturalmente sorrindo
deitada curtindo o sol

que aliás, é sempre bem-vindo
devido à claridade que traz.
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BORBOLETAS AO SOL

Em grupos e totalmente descontraídas
vejo simplesmente belíssimas
várias borboletas ao sol
relaxadamente conversando
sobre o magnífico encanto
desse habitat que sem espanto
realmente vivem em pleno vigor.
E assim, naturalmente sorridentes
vivem pacatamente voando,
como também visitando
suas amigas com todo amor.
Para então nesse esplendor
verdadeiramente existirem,
além de magnificamente apresentarem
no universo onde existem
uma incrível realidade.
Porque, apesar do que outros seres
erroneamente pensarem,
essas borboletas amam
a paz e a natureza de verdade.
Daí, realmente agora estarem
juntas tomando um banho de sol,
para em seguida tranquilamente
baterem as suas asas e voarem
completamente bronzeadas
mostrando assim a sua incrível graça,
fruto de sua simplicidade.
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ESQUILOS NADADORES

Num lago incrivelmente dourado

escondido por detrás de longas

altas e belíssimas montanhas

habita uma família de esquilos

realmente, fantásticos nadadores.

E, como são aventureiros,

além de incríveis criadores

pois, vivem exatamente na brecha

de uma bonita e enorme pedra

que se localiza mesmo ao lado

desse gigante lago dourado

que assim, todas as tardes

após o almoço descansar

juntos calmamente deixam o seu lar

para no lago irem se refrescar.

Porque na realidade são

fenomenais nadadores,

além de também serem

amantes da natureza

por isso, amam a sua beleza

assim como as suas cores.
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CACHORROS POLIGLOTAS

Sentado no banco da praça

realmente sempre repleta

de grandeza e muita graça,

na sombra nesse momento

fugindo do sol e do tremendo calor

que rigorosamente nos assola estou

nesse verão de tremendo vigor.

Para então, surpreso observar

ao longe em frente ao lago

um casal de bonitos cachorros

inclusive muito bem comportados,

como também educados,

pois várias línguas sabem falar.

Mas por serem cachorros comerciantes

estavam ali vendendo

numa carrocinha até elegante

pipocas e algodão doce

e, conforme cada venda

qual, faziam com toda paciência
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soltavam um discreto mas lindo sorriso.

Essa tática de venda me fascinou

ao ponto de calmamente caminhar

ao vosso encontro

para assim, também comprar

e naturalmente provar

porque, estava curioso por saber

a razão pelo qual vendiam tanto!

Constatando serem realmente deliciosas.

Mas o que mais me surpreendeu

não foi o fato deles serem comerciantes

mas sim, de dominarem com segurança

magnificamente quatro línguas!

Tornando-os assim exímios poliglotas,

mostrando ao mundo que têm valor.
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GATOS SABIDOS

Fico mesmo admirado
com a inteligência desses gatos
que atualmente vivem comigo
pois, outro dia quando preparava
descontraidamente a lista das compras
um deles rapidamente pulou
na mesa da cozinha onde estava
e, educadamente em voz baixa
me lembrou para comprar
o sal que desde ontem
na mesa realmente faltava.
E, após calmamente lhe agradecer
por naturalmente me deixar saber
aquilo que no momento não lembrava,
por um curto período de tempo te olhei
e, com os meus botões pensei...
Como verdadeiramente são sabidos!
Porque aliás nem comem
do sal que coloco na mesa por costume,
pois também uso-o pouco,
apenas para aumentar o gosto
da sopa que geralmente comemos
ou durante o jantar, ou pelo almoço
que, com muito gosto
juntos comumente fazemos.
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O GRILO CANTADOR

Todo final da tarde
quando o sol na realidade

por detrás dessa bela montanha
cansado após um longo dia

merecidamente vai descansar
e, antes da empolgante noite

com a suave lua e as brilhosas estrelas
no infinito a luz apagar,

de mansinho no jardim chegava
um grilo que sozinho cantava

antes das estrelas comigo
sentado no chão totalmente descontraído

o céu fascinadamente observava.
Me deixando realmente admirado

tanto pela linda voz,
como pela imensa coragem

pois, apesar da noite quase ocultar
o caminho para a sua casa,

sentado no chão sozinho cantava
enquanto a bicharada calada
esperava o momento certo

para em delírio ovacioná-lo.
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TARDE DE FULGOR E GRAÇA

Numa tarde totalmente ensolarada

de fulgor e muita graça

e, onde os pássaros cantavam

realmente quase sem parar

cânticos que a todos apaixonavam,

vi um lindo casal de macacos

que ao ritmo daquele belíssimo som

e, visivelmente animados

pulavam e também cantavam

contanto, acompanhando de fato

o que as aves vibrantemente soavam.
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E, naquela tarde de tremendo esplendor

sentado numa imensa pedra

calado, impressionado observava

toda aquela linda aquarela

que naturalmente me rodeava,

enquanto ao mesmo tempo

atentamente escutava

uma esplêndida aula de tenores

cuja paixão prontamente despertava.

Foi exatamente naquele momento

que finalmente entendi

o poder e saber existente

em toda fauna e flora

pois, como a aurora brilham sempre.
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PATOS INTELIGENTES

Reunidos num lago imenso e belíssimo

viam-lhes pacientemente tirando

as grandes e lindas penas

que naturalmente iam se soltando.

Para assim, juntos tomando

um precioso banho de sol

juntos educadamente conversavam

cantando às vezes num coral fantástico

totalmente alegres em frente

aquele maravilhoso e limpo lago.

Foi exatamente aí que então

decidi vos perguntar

se realmente poderia tirar

algumas fotografias, pois via

juntamente com aquele lago

uma beleza e harmonia peculiar.
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Para, rindo quase sem pararem

ao mesmo tempo me responderem

com uma incrível amabilidade

que, sinceramente narrando

esse poético conto,

confesso que me deixou a pensar

quão impressionante ser

a inteligência dos patos

quais, comemos em sopas ou assados

sem realmente isso notar.
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NUMA TERRA DISTANTE

Numa terra totalmente distante

portanto, longe de toda civilização

vi seres parecidos com humanos

de fato incrivelmente voando

realmente por todo lugar.

Contanto lá, nesse lugar longínquo

esquisito mas verdadeiramente bonito,

a fauna juntamente com a flora

magnificamente há cada aurora

mudam impressionadamente o seu colorido.

E assim completamente unidos

vivem amavelmente cada dia

lugar, que apesar de se encontrar

geograficamente em uma terra distante

me impressionou há cada instante

que no meu barco sempre constante

brevemente lhe visitei

e, confesso que me apaixonei

com a vida que encontrei por lá.
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CRIATURAS LENDÁRIAS

Desde criança que ouvi falar
como também contar
estórias realmente fabulosas
sobre incríveis gigantes
que, realmente num instante
conseguiam voar e contanto atravessar
lagos, campos e montes
sem naturalmente muito tempo gastar.
Esses contos geralmente eram narrados
quando nós já estávamos preparados
na cama em nossos quartos
para realmente irmos dormir,
daí essas impressionantes criaturas
terem se tornado legendárias
pois, apesar do terrível medo
que sinceramente esses contos
em nossas emoções deixavam,
eles também contribuíam, é claro,
com a nossa frequente curiosidade
fazendo-nos portanto tanto sonhar,
como obviamente pensar
a respeito dessa realidade
que naturalmente não víamos
mas ficávamos a imaginar.
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O PAPAGAIO PROFESSOR

De penas verde e amarela

e muito bem perfumado,

como também educado,

esse era o legítimo retrato

de um Professor papagaio

que já há muito tempo que ensinava

na Universidade dos Pássaros

qual, tirou o seu Doutorado

e, devido à sua competência

na área linguística

foi logo chamado

para integrar o quadro

dessa Faculdade que acho

ser realmente um esplendor.
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Pois lá ensinam de tudo!

Desde Música a Filosofia,

essa é a grande razão

graças a enorme dedicação

desse amável Professor

que ensina as diferentes aves

que diariamente vêm até a universidade

com vontade de aprender

o que esse incansável Professor

vos ensina pra valer.

Na esperança de transformar

a visão que muitos têm

a respeito dos pássaros

pois, infelizmente muitos acham

que eles não possuem saber.
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A ROSA QUE FALAVA

Caminhando certa manhã
num jardim realmente fantástico
além de ser totalmente mágico,
me deparei com uma bela rosa
que falava e estórias contava
para quem quisesse parar
e simplesmente escutar
tudo aquilo que baixinho narrava.
Confesso que fiquei impressionado
com a sua magnífica natureza
como também colorido
tamanho e naturalmente grandeza
pois, realmente cada palavra
que eloquentemente articulava
ela incrivelmente pulsava
contanto, esquisitamente brilhava.
E, após algum tempo
atenciosamente escutá-la,
fiquei mais uma vez surpreso
porque imediatamente deixou
o talo que elegantemente lhe ligava
e, agora, totalmente separada
portanto, somente a flor,
no sentido do cosmo
em toda disparada
essa bela, mas estranha rosa, voou.
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ESTRANHAS PEGADAS

Caminhando com alguns amigos
nessa bela mas distante praia

vi na sua branca areia profundas marcas
que, além de serem gigantes
realmente se assemelhavam

à estranhas pegadas
que há muito tempo

nessa região habitaram outrora.
Lembro-me que imediatamente paramos

e, por algum tempo boquiabertos
aquelas estranhas pegadas
curiosamente olhamos,

porque na realidade
e, apesar dos nossos olhos verem
as nossas mentes, por outro lado,

talvez por estarmos chocados
incrivelmente não queriam crer
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naquele impressionante cenário.
Até que de repente chegou
um pescador que nos falou

que aquelas estranhas pegadas
eram as reais marcas

de um casal de gigantes
que no outro lado da praia
com a sua família morava.

Esse fato até hoje me fascina
e, apesar de muitos falarem
que gigantes não existem

agora, porque vi as suas estranhas pegadas
sei que isso não é verdade
pois, segundo o pescador
calmamente nos contou

que eles são realmente tímidos,
por isso nunca lhes vemos

porque só saem para caçarem
ou simplesmente pescarem

aproveitando a escuridão da madrugada.
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PÁSSARO INTELIGENTE E COLORIDO

Passeando nesse formoso campo

nesse lugar cujo encanto

constantemente se revela

sem se desculpar,

conheci um imenso pássaro

colorido e inteligente de fato

que, voluntariamente começou

em minha língua com etiqueta e amor

incrivelmente a me contar

que eles, seres oriundos de outro planeta

foram os que construíram

contanto, criaram e plantaram

tudo que existe nesse campo

que sinceramente tanto amo

por achá-lo realmente fantástico!
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Portanto, após ouvi-lo com algum espanto

pois, confesso inicialmente

ter ficado obviamente abismado,

passei intensamente a te olhar

porque aquela revelação

verdadeiramente me deixou impressionado.

E, quando chegou o final da tarde

contanto, muito depois do almoço

sentado nas belas margens

desse lago imenso e majestoso,

esse mesmo pássaro

que comigo durante toda manhã

descontraidamente comigo conversou

primeiramente por algum tempo

esse lago imenso elegantemente voou

e, quando já me preparava

para casa retornar,

insistiu para com ele ficar

me falando que não me preocupasse

com o que realmente iria jantar.

Porque a sua família queria

também me conhecer e me mostrar

fotos, cartas e alguns mapas

que tinham há muitos anos em sua posse
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que de uma vez por todas provam

que os humanos não são os únicos

seres realmente inteligentes

que habitam esses universos fantásticos.

E, quando a noite finalmente chegou

e o delicioso jantar que trouxeram

com carinho e muito mero terminou

então, francamente fiquei abismado,

para não dizer impressionado

com os documentos que me mostraram

quais, sinceramente não podemos

colocar um valor

por serem preciosos, é claro,

pois claramente revelam

um cosmos realmente repleto

de vários tipos de seres inteligentes

exatamente como esses coloridos pássaros.
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