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Textos que refletem a importância, poder e

beleza da imaginação criada em versos.

                                                       O autor
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Nas asas da imaginação estou

navegando nesses cosmos de Luz

totalmente repleto pelo Amor

desse justo e magnífico Criador

que, quando o abraçamos com fervor

amavelmente nos conduz.
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Versos livremente criados

mostrando-nos a beleza e poder

para assim,

nas asas da imaginação por fim,

maravilhados lermos

a beleza que esses textos

nos oferecem por um fim.

Para então,

nas asas da imaginação

magicamente viajarmos

as aventuras que de fato

nos deixarão abismados

por vermos o incrível poder

juntamente com a beleza

que a ficção poética

nos oferecem e fim.

PREFÁCIO
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SOBRE O AUTOR

Quero em primeiro lugar agradecer ao meu bom Deus  (Jesus Cristo)
pela realização de mais uma obra literária, qual, ofereço aos amantes
dessa tão bela língua jovial.

Silvio Parise nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro, em junho
de 1957. É poeta, escritor, compositor, contista, filósofo e tradutor.
Ama escrever e é cristão por convicção. É seguidor da doutrina
internacionalista por entender ser possível viver num mundo sem
fronteiras e na paz. Escreve poemas líricos desde a idade de treze
anos nas seguintes categorias: Samba, Romântica, Bossa Nova,
MPB, Soft Rock e Bolero ( todas registradas ). Pratica meditação
por mais de vinte anos.
Quando tinha alguns meses de idade a sua mãe retornou a Recife,
Pernambuco, cidade onde viveu toda a sua juventude. Estudou em
escolas públicas o até completar o ginásio, estudando o científico
no Colégio Carneiro Leão – instituição de ensino particular.
Trabalhou em diversas áreas no comércio local mesmo antes de
completar seus quinze anos de idade. Em 1979, imigrou para os
EUA com a sua família estabelecendo-se no Estado de Rhode Island
onde já residia o seu pai e alguns familiares do lado italiano da
família. Nos EUA trabalhou em diversas fábricas durante o dia e
no período noturno onde inicialmente estudou inglês. Em seguida
estudou o curso de Ajudante de Enfermagem ( CNA ), qual lhe
deu a oportunidade de trabalhar em melhores empregos, como
Clínicas e Hospital.  Com o tempo decidiu estudar Artes Liberais
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 no CCRI ( Warwick campus ) mas não concluiu, parando quando
cursava o segundo ano universitário. Em 2002, incentivado por
sua  querida mãe, alguns familiares e amigos decidiu participar numa
antolpgia elaborada pela Litteris Editora e ho ano seguinte publicava
com a mesma editora o seu primeiro livro poético. Atualmente tem
participação em mais de 120 Antologias nacionais e internacionais,
recebendo alguns prêmios e colocações de destaque. Publicou até
o presente momento 35 livros de poesia, sendo que quatro foram
em coautoria com a sua querida mãe, poetisa e escritora Mainá
Medeiros ( já falecida ), e um, com o escritor, poeta e jornalista
Lenival de Andrade.
Participou em, 2003 e 2009, da Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro.
Em 2011, organizou “ 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 o Troféu Cora
Coralina de Honra ao Mérito concedida pela ALG – Academia de
Letras de Goiás e a Medalha Monteiro Lobato. Ganhador do
Prêmio Nordeste de Literatura, 2017 - Editora Mágico de Oz .

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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f – Coleções organizadas pelo autor " LUZ - Antologia Poesia e
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NAS ASAS DA IMAGINAÇÃO

Certa vez magicamente sonhei

que estava num grupo viajando

e, nas asas da imaginação

no espaço alegremente viajando

parando para descansarmos

na lua onde de lá,

totalmente maravilhados

por algum tempo simplesmente olhando

esses cosmos que realmente achamos

serem verdadeiramente fantásticos!

E, enquanto abismados olhávamos

esses universos majestosos

vimos seres cujos poderes

realmente serem magníficos

pois, aparecem e desaparecem

literalmente em nossa frente,

por isso acreditamos

serem realmente mágicos!

Contanto, nas asas da imaginação estamos

boquiabertos admirando

mundos e seres verdadeiramente complexos.
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PEDALANDO NA LUA

Pedalando na lua estou
totalmente feliz com a minha bicicleta
colorida e de valor
pois, imensamente tem me ajudado
a conhecer esse satélite que acho
simplesmente ser um amor.
E, apesar de ter dois lados,
um escuro e outro claro,
confesso que não estou com medo
aliás, até alguns extraterrestres
gentilmente me ofereceram
para que seja seu hóspede
numa propriedade que têm
no lado escuro da lua
qual, prontamente aceitei
pois, realmente sempre pensei
ser provavelmente o lugar
onde se sentiriam seguros
por ser verdadeiramente escuro
porque o sol devido a sua localização
não consegue com os seus raios clarear.
E portanto ali passei
uma semana realmente inesquecível,
pedalando e com eles levitando
sempre quando queriam ou era preciso.
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 MÁGICO

Caminhando até o riacho

num dia totalmente ensolarado

avistei um ser mágico

que sozinho também caminhava

numa outra estreita estrada

que paralelamente ligava

esse belo riacho onde a fauna

costuma beber a abundante água

por ser cristalina além de gelada.

E, quando no riacho chegava

já um pouco cansado

devido a longa caminhada

que diariamente costumava

fazer desde a minha morada,

naquela manhã admirado observei
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um pequeno mágico

com o seu bastão na mão

e, conforme caminhava

cada pedra que pelo caminho encontrava

ao tocá-las imediatamente lhes transformavam-as

em flores cujos tamanhos e cores

realmente me impressionaram.

Lembro-me que parado

por um certo tempo ali fiquei

verdadeiramente impressionado

com o poder daquele mágico

e, quando repentinamente pensei

em caminhar até a estrada

onde ele sozinho se encontrava

fazendo livremente as suas mágicas,

decidiu da mesma maneira que surgiu

de repente desaparecer

perante os olhares surpresos

até mesmo da fauna

que, também admirada lhe olhava.
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BESOURO ENCANTADO

Lendo completamente relaxado

no sossego de meu quarto

um livro realmente fantástico,

escutei repentinamente bater

na janela um besouro que

verdadeiramente é encantado.

E, totalmente maravilhado,

como também surpreso,

o meu nome claramente chamou

sem nenhum receio.

E, realmente admirado

a janela do meu quarto logo abri

recebendo aquela inesperada visita

daquele besouro que,

além de ser um famoso artista,

é de fato encantado

pois, em minha frente desapareceu

quando animado lhe sugeria

se poderia tirar o seu retrato

cantando e dançando

em cima daquele livro fantástico.
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O CANÁRIO CANTADOR

Despertei-me sob o belo canto

de um canário cantador

que, agarrado num galho

dessa árvore realmente majestosa

situada mesmo ao lado

do meu pacato quarto

alegremente cantava

desde o início dessa nova aurora.

Para, então, ainda cansado

na cama continuar mesmo acordado

escutando-o admirado

os diversos sons que animado

aquele lindo canário

podia realmente causar.

E assim, por algum tempo fiquei

até o sono outra vez me levar

para um outro lugar

mesmo sem sair da cama,

finalmente despertando-me

com os raios do sol beijando-me,

natureza que nos ama sem questionar.
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ENCONTRO INESPERADO

Aproveitando as férias da escola

partimos de férias para uma região

além de francamente ser belíssima!

É realmente montanhosa.

E, após algumas horas de viagem

apreciando toda aquela beldade,

finalmente no final da tarde

chegamos com grande empolgação

naquele lugar de beleza e tradição.

E, como viemos para passar uma semana,

cansados devido a viagem

logo após recebermos a chave

da cabine rústica de verdade,
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caminhamos até o restaurante

onde rapidamente jantamos

e, quando já estava de banho tomado

portanto, na cama de pijama para dormir,

tive um encontro inesperado

com um enorme e belo gato

que miava para a janela abrir.

E, para encurtar essa estória,

nos tornamos grandes amigos,

e até me pediu para ali dormir.

Despertando bem cedinho

com aquele lindo gatinho

ao meu ouvido pedindo baixinho

para que o pessoal não acordasse,

para que abrisse a janela

pois a aurora singela

já aos poucos começava a clarear

toda aquela imensa área

qual, em breve, risadas e gritos alegres

da meninada iremos escutar.
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PEIXE PROFESSOR

Mergulhando com uns amigos

nessa ilha linda como o amor

conheci um belo e grande peixe

que até onde estávamos nadou

para, discretamente nos falar

para ali a gente não pescar

pois, ele é um professor

e estava aos seus alunos

carinhosamente a ensinar

para em hipótese alguma

as iscas jogadas pelo homem

tentarem do anzol tirar.
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E, após educadamente conversar

nos explicando o seu ponto de vista,

rapidamente no mar mergulhou

deixando-nos realmente perplexos

por vermos que relativamente

num curto período de tempo

profundamente nos tocou

porque muito nos ensinou.

E, quando a maré secou,

velozmente voltamos

mas, agora, em vez de termos

o balde cheio de peixes,

decidimos quebrar as nossas varas de pescar

e, como aquele peixe professor

gentilmente em nossa língua nos ensinou

que a pesca é totalmente abusiva

pois dizima imensos cardumes,

passamos daquele momento em diante

a ensinar o nosso povo sempre inconstante

que a vida marinha urgentemente

também temos de respeitar.
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CHUVA DE LETRAS

Escrevendo totalmente animado
no caderno já todo borrado
pela tinta que a caneta
livremente solta no ato,
sinto repentinamente cair
realmente sobre mim
uma chuva de letras
que, imensamente me alegraram,
como também me ajudaram
a terminar de construir
esse poema que agora mesmo faço.
Sei que para uns isso que me ocorreu
muitos interpretam ser um mistério,
enquanto para outros
simplesmente recebem com muito gosto
essa ajuda espiritual
qual, comparei como uma chuva de letras
devido a beleza, velocidade e grandeza
que inesperadamente caiu sobre mim.
Ajudando-me assim a encher
as inúmeras linhas vagas
com letras magnificamente ajuntadas
que nesse incrível processo
formam com rapidez e nexo
mais uma página desse livro que narra
poemas de grande imaginação
e verdadeira graça.
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O MENINO QUE CRIOU ASAS E VOOU

Numa simples, pacata e pequena vila
realmente de tudo distante
vivia um menino peregrino
pois de fato ninguém sabia

na realidade sobre a sua origem.
Também fôra dito que os poucos habitantes

que ali pacificamente residiam
costumavam lhe ver construindo
pequenas pirâmides das pedras

que na beira do rio estavam
quando diariamente lá

iria no final de cada tarde
o seu banho em liberdade tomar.

Mas, como era um pequeno menino
apesar de ter estranhos poderes

e verdadeiramente ser belo,
alguns homens que ali pescavam,

assim como as mulheres que juntas
na beira daquele rio profundo

as roupas da família alegremente lavavam.
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Para num magnífico dia
exatamente naquele lugar

e, em frente de todos que ali estavam presente,
logo após o seu banho tomar

e ao vento totalmente sem roupa
em breve tempo se enxugar,

levantou os seus braços para o alto
e, segundo as testemunhas que viram

falou baixinho algumas palavras
e, para surpresa e admiração de todos

imediatamente nele cresceu imensas asas
voando em seguida rapidamente na direção do sol

que, naquele presente momento começava
calmamente a se deitar naquele imenso

longo e magnífico horizonte
dando assim oportunidade para a noite

juntamente com a lua e as estrelas
suavemente tudo clarear.

Quanto aquele belo menino
que criou asas e voou?
Ninguém mais lhe viu,

apesar desse fato de vez em quando
o povo ainda espantado discretamente contar.
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ANJO NEGRO DE ASAS DE OURO

Lembro-me que estava

deitado na cama em meu quarto

quando de repente vi um anjo

realmente, totalmente negro

e de asas completamente douradas

portanto, verdadeiramente lindo!

Confesso que fiquei boquiaberto

tanto por sua incrível beleza,

como também pela aparição,

pois na realidade não esperava

aquela surpreendente visitação.

E, apesar da visita inesperada,

ao lado de minha cama no chão

por algum tempo ficou,

e para a minha surpresa até cantou

e magnificamente tocou

a arpa que em suas mãos carregava.
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Francamente o que mais me surpreendeu

foi a sua pequena estatura,

porque na realidade não passava

de no máximo seis ou sete polegadas,

e da mesma maneira que surgiu,

repentinamente sumiu,

deixando-me a pensar até

altas horas da madrugada.

Despertando-me com os raios do sol

que no céu formavam um belo arco-íris

que, apesar de ser bem colorido,

atesto que sinceramente não chegou

nem a beleza, nem tão pouco à natureza

que aquele anjo negro de asas douradas

sutilmente me mostrou.
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 NAS MARGENS DO RIO AURORA

Nas margens do rio Aurora

onde o sol realmente mostra

todo o seu poder e fulgor

vivem seres cujo amor

constantemente se nota

devido a doce prosa de grande teor.

Por isso, devido a sua natureza

nas margens do rio Aurora

com saber e uma incrível beleza,

diversos seres que ali habitam

eloquentemente poesias recitam

para admiração de toda a flora.

Porque esses pequenos mas bonitos seres

além de terem uma incrível sapiência,

na realidade também têm poderes

totalmente supernaturais

quais, francamente às vezes,

fazem inúmeros raios caírem

perante os olhares da fauna

que, pacificamente com eles coexistem

nas margens do rio Aurora.
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TALISMÃ

Passeando num bosque encantado
onde continuamente de fato
as árvores mudam de cores
em tons extraordinariamente mágicos,
como também as suas belíssimas flores,
encontrei uma linda pedra
que estava numa larga brecha
de uma alta e bela rocha,
provavelmente criada por algum raio
quando a natureza se torna brava.
E ali, naquele paraíso quase sem fim,
lembro-me que estendi o meu longo braço
e rapidamente lhe peguei
para, logo me surpreender
pois notei que ela vibrantemente pulsava.
Talismã que guardo até hoje
porque, somente o bem me tem feito
por isso, te tenho constantemente pendurado
no meu pescoço, é claro,
para assim naturalmente receber
as vibrações que vêm por causa do saber
naturalmente sempre existente

nesses universos fantásticos.
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JARDIM ENCANTADO

Caminhando num jardim encantado
em um lugar realmente maravilhoso
e, totalmente mágico estou
verdadeiramente fascinado
devido às enormes borboletas
cujo colorido, tamanho e beleza
de fato me impressionaram.
Porque aqui, nesse jardim encantado
as enormes e vibrantes borboletas
voam sem nenhuma faceta
bem mais alto do que qualquer pássaro
e, para o meu total espanto
até em suas costas comida carregavam
em belos e grandes balaios.
Pois nesse jardim encantado
tanto a diversificada fauna,
como a maravilhosa flora
têm uma inteligência gloriosa
por isso, apesar de parecer esquisito
vi que francamente todos trabalham.
Daí, ter ficado super impressionado
ao ver o tipo de vida existente
nesse jardim onde habita tantos seres
além de ser realmente encantado.
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 VIAJANDO ENTRE AS ESTRELAS

Ontem decidi com alguns amigos viajar
e, entre as estrelas passear
realmente, calmamente
pois, sei que lá iremos encontrar
seres que alegremente irão nos mostrar
o que esses cosmos oferecem sempre.
E assim, quando o novo dia chegou,
animados e em pleno vigor
tomamos um café super reforçado
para, com a mochila repleta
de roupa, comida e bebida
até o Aeroporto Internacional Sideral
tomarmos o jato espacial
que por três dias viajará
entre as estrelas que já
há muito tempo que esperam
esse curto mas belo passeio
realmente a gente concretizar.
Para então, repletos de emoção
na hora exata partirmos
num jato luxuoso e belíssimo
e assim, finalmente concluirmos
essa viagem entre as estrelas
por nós há muito sonhada.
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O ESPELHO

Na casa de minha vizinha

estava pendurado na parede

de seu enorme quarto

um grande e antigo espelho

que, quando nele alguém se olhava

ele refletia uma luz

e, conforme a beleza

que naquela pessoa encontrava

no mesmo momento sorria,

cantava ou simplesmente assobiava.

E, conforme o tempo passava

e os rumores sobre o espelho
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no bairro em que morava

rapidamente se espalhava,

o número dos curiosos

também velozmente acelerava.

Mas como na vida tudo tem o seu limite,

chegou um dia em que o espelho

cansado de ser olhado

e por tanta gente tocado

realmente se rachou

portanto, deixando de ser

o centro das atenções

que, por um longo período

naquele quarto sombrio

risos e gritos de espanto

diariamente soltavam a fio.
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 NADANDO COM AS SEREIAS

Gosto imensamente de visitar
sempre quando posso o mar
para assim, em suas preciosas águas
naturalmente ir nadar.
Acontece que hoje foi diferente
pois, em vez de ver peixes
geralmente por aqui frequentes,
avistei um grande número
de sereias que contentes
nadavam e descontraidamente cantavam
perante um sol tão luzente
que, quando do arrecife mergulhei
via o fundo do mar totalmente claro.
E, para a minha surpresa
quando à tona retornei
vi que estava completamente rodeado
por lindas sereias que
num belo coro para mim cantaram.
Confesso que fiquei emocionado
com aquela inesperada recepção
naquelas lindas e pacatas águas,
praia que sempre visito
devido a beleza desse isolado recinto,
tranquilidade, limpeza e paixão.
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ESTRANHO LUGAR

Num realmente estranho lugar

e francamente distante de tudo,

apesar da natureza

parecer um total absurdo

devido, comparo com o padrão onde vivo

e, contanto estou acostumado.

Porque aqui, nesse lugar esquisito

os dias praticamente não existem

pois, na realidade as noites insistem

em não cederem lugar

para então, com os raios

de fulgor e paixão

o sol finalmente poder

verdadeiramente tudo clarear.
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Mas, apesar de ser um lugar esquisito

exatamente por causa disso,

no firmamento as estrelas também brilham

e a lua com o seu semblante de ternura

suavemente clareia-nos sem se apagar.

Criando assim um ambiente

realmente, totalmente peculiar,

talvez por isso a fauna

juntamente com a flora

emitem luzes semelhantes

aos pirilampos que aqui são constantes

pois estão sinceramente por todo lugar.

Porque fazem parte de um ecossistema

completamente luminescente,

que assim combate sempre

as trevas que continuamente

nesse verdadeiramente esquisito lugar

teima nesse universo ficar.
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CONVERSANDO COM AS ESTRELAS

Sentado calmamente no terraço
com a bela cadela

e a totalmente esperta gata
curiosos como eu e ao meu lado,

conversamos com as estrelas
que nos apaixonam por sua grandeza,

como também beleza.
Porque, geralmente todas as noites

e, logo após o delicioso jantar,
vamos todos para o terraço

e, com a ausência da luz, é claro,
as belíssimas estrelas passamos a observar.
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Pois na realidade somos fascinados
pelos cosmos que sinceramente acho

viemos e sei que um dia
com amor e grande alegria
todos nós iremos retornar.
Para assim e mais uma vez

apaixonadamente observarmos
e, longamente conversarmos

com as estrelas que, por sua vez,
além de nos confortarem

nos ajudam com a sua vibração
dando-nos então coragem

para na realidade,
conseguirmos de verdade

livres de vaidades
bênçãos que naturalmente caem

até onde reunidos estamos
nesse bendito chão.

Portanto, conversando com as estrelas ficamos
realmente até altas horas

porque,  sinceramente amamos
a natureza e seus encantos

por acharmos simplesmente maravilhosa.
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DESERTO MISTERIOSO

Acampando com alguns colegas

aproveitando as longas férias

que todos os anos temos

da árdua mas preciosa escola,

nesse deserto famoso

além de ser realmente misterioso

excitados e reunidos estamos.

Porque aqui, além do total encanto

que todos sem nenhum engano

livremente admitem,

até mesmo os exóticos cactos

de onde estão nesse chão árido
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totalmente felizes falam conosco.

E, quando o sol deixa o seu posto

dando lugar a escuridão,

os cactos suavemente nos iluminam,

por isso esse deserto por todos

ser considerado de misterioso

devido a estranha natureza que tem

pois, às vezes do seu tórrido chão

repentinamente jorra fogo

e, até mesmo o precioso ouro!

Mas, que logo realmente desaparece,

como se tudo fosse uma mágica

ou, simplesmente uma ilusão e mais nada.

Deserto totalmente misterioso,

verdadeiramente formoso

e repleto de emoção.
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GATOS COMERCIANTES

Costumo geralmente aos sábados

fazer algumas compras no mercado

mas ontem, quando por lá passei

confesso que realmente me impressionei

com três gatos comerciantes

que vendiam tomates num instante

por terem um preço razoável.

Contanto, verdadeiramente impressionado

tanto pela competência,

como por sua inteligência,

decidi na longa fila entrar

para então poder comprar

e assim, quando chegar em casa provar

esses frescos legumes

que eles mesmo plantam

num terreno que alugam de um amigo

que, sinceramente ouvi falar

ser também um gato comerciante

e, cujo real sucesso até hoje

tem deixado muita gente a pensar.
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UMA FLORA QUE DANÇA E CANTA

Passeando neste belo parque

onde existe uma flora

que livremente ao vento dança

como realmente a todos canta,

confesso que fiquei boquiaberto

ao ver como é complexa

essa natureza cuja grandeza

verdadeiramente me espanta.

Mas, apesar das surpresas inúmeras,

o que francamente me impressionou

foi o seu grande colorido,

aquarela de magnífico esplendor.

E assim, embevecido enfim

com o seu vibrante fulgor,
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observei enormes pássaros

que dentre gigantes palmeiras estavam

descontraidamente conversando

nesse parque totalmente encantado.

Para então, fascinado com tanta emoção

mais uma vez ser surpreendido

por um lindo casal de esquilos

completamente amigos

que, prontamente me serviram

um almoço francamente delicioso

enquanto a gloriosa flora

para todos animadamente dançava

e, eloquentemente cantava,

dando-nos um espetáculo como poucos.
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