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Poemas cuja narração e beleza nos revelam
o poder que as palavras mágicas têm
em sua criação.
O autor
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PREFÁCIO

Quando paramos para analisar
a beleza, como também o poder
existente numa narração poética
cujo nexo, construção e estética
espelham em cada verso
sem se tornar complexo
o que cada palavra consegue fazer
nessa criação, livremente.
Então, surge logo a questão
da maneira usada
que dá brilho às palavras
transformando-as de uma certa forma
todas as diversas histórias
escritas em cada página,
dando-lhes poder e graça
tornado-as então, palavras mágicas
durante o curso de suas
sempre belas e muito bem criadas,
singelas e divertidas narrações.
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Portanto, temos aqui uma obra
onde a fantasia se mistura
com a formosura que cada palavra
usando uma imaginação fantástica
passa a ser diríamos mágica!
Gerando em sua construção
aventuras, beldade e paixão,
sem falar na sua versão
que, é totalmente uma fábula.
Portanto, chega magnificamente digitalizada
na tela do seu aparelho eletrônico
Palavras Mágicas
para assim, naturalmente ajudar
a engrandecer, como também embelezar
a Literatura infanto-juvenil
desse vasto e criativo mundo.
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Sobre o Autor
Primeiramente quero agradecer ao meu bom Deus ( Jesus
Cristo ) pela bênção de ter conseguido construir mais um livro
poético, qual, desejo que venha agradar aos amantes dessa
língua tão bela e jovial.

É poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor. Escreve
poemas líricos desde a idade de treze anos, nas categorias: Samba,
Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e bolero ( todos registrados ).
Nasceu no bairro do Catete, RJ, em junho de 1957. O poeta viveu
na cidade de Recife, PE, toda a sua juventude, imigrando com a
sua família para os EUA em 1979, onde estudou dois anos o curso
de Artes Liberais no CCRI ( Warwick Campus ) mas não concluiu,
o escritor é deficiente visual ( portador de glaucoma ). Também
tirou o curso de assistente de enfermagem e trabalhou em diferentes
clínicas e hospital, vivendo atualmente da pensão que recebe por
sua disabilidade visual. Decidiu publicar os seus poemas em 2002,
inicialmente participando em Antologias, para, no ano seguinte,
encorajado por amigos e alguns familiares, incluindo a sua
inesquecível e eternamente querida mãe, finalmente publicar a sua
primeira obra poética, qual, intitulou Poemas da Interligação. Tem
até o presente momento 25 livros de poesia editados, sendo que 4
desses em coautoria com a sua querida mãe, Mainá Medeiros ( já
falecida ), e um, em coautoria com o jornalista, poeta e escritor
Lenival de Andrade. Está presente em mais de 120 Antologias
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nacionais e internacionais, ganhando alguns prêmios e colocações
de destaque, incluindo em 2006, com a coletânea Brava Gente
Brasileira em Terras Estrangeiras – Vo. 2, o 9th Brazilian International
Press Award. Em 2011, eomo também em 2015, organizou a
Antologia Internacional Poesia e Prosa – LUZ, e, no primeiro
semestre de 2015, organizou a Coletânea Internacional Poesia e
Prosa – AURORA. Ambas foram editadas pela Celeiro/Sucesso,
seguindo cópia para o acervo da biblioteca da Universidade de
Goa, na Índia. O poeta também escreve regularmente na revista
Varal do Brasil cuja sede se localiza em Genebra, Suíça. Participou
em 2003 e 2009, na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.
Além de escrever o autor gosta de orar, meditar e dar longas
caminhadas, para assim, ficar em contato com a bela natureza que
nos cerca. Segue a doutrina internacionalista por entender ser
possível 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

E-mail: sparise1012@gmail.com
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NO UNIVERSO ONDE EXISTO
No universo onde existo,
mágico, eclético, bonito, embora esquisito,
não existe mar, portanto água,
pois ninguém precisa beber
nem tão pouco tomar banho ou comer,
porque na realidade somos espíritos!
No universo onde existo,
existem vários universos
que, totalmente se interligam
porque são na realidade paralelos
contanto, realmente distintos,
e os seus seres constantemente nos visitam.
No universo onde existo,
sinceramente desconhecemos a tristeza
por vivermos na grandeza
do Amor, que em si, é conhecimento,
por isso temos claramente avançado
quando, comparamos o nosso quadro com outros mundos...
No universo onde existo,
não existe fome, manipulação ou analfabetismo,
pragas, religião, e nem muito menos partidos políticos,
pois usamos as nossas consciências
para, realmente mudar o que sentimos
porque aqui, ninguém engana a lei dos sentidos.
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No universo onde existo,
amamos e cuidadosamente preservamos
o universo como um todo!
Por isso não existe nenhuma mazela,
apenas a beleza da aquarela,
reflexo do belo arco-íris que nos ilumina com muito prezo.
No universo onde existo,
a ciência juntamente com a fé
nesse Ser que constantemente gera
e, livre de qualquer magia nos ensina,
seguimos unidos numa existência
que constantemente evolve devido ao conhecimento.
Portanto, no universo onde existo,
podemos muito bem chamar de Paraíso
pois, apesar dos desejos serem constantes,
realmente desconhecemos o egoísmo
porque todos verdadeiramente existem
em prol desse magnífico Saber.
No universo onde existo,
a paz realmente é contínua!
Daí, desconhecermos o sofrimento
pois não vivemos de lamentos
porque aqui, nessa Glória sem fim,
o Amor e o Conhecimento são o nosso sustento.
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CASAL DE CACHORROS
Conheci um casal de cachorros
que me deixou realmente pensativo...
A cadela é uma bassé de muita raça,
estudou enfermagem numa universidade de prestígio
portanto, francamente narrando,
quando se formou imediatamente trabalhou
até chegar a idade de se aposentar de verdade.
Já ele, um colie esbelto,
pobre, poeta e semicego,
mas, cujo amor sincero
e, realmente grandes valores
preservava essa união
cuja fé em Deus e tradição
os problemas incrivelmente superavam.
Confesso que fiquei surpreso
com a postura apresentada
desse casal de magníficos cachorros
que aos poucos conheci
e assim, a nossa amizade aumentava.
Chegando ao ponto de hoje
comermos na mesma mesa
e, totalmente livre de complexos
atesto com eles ter imensamente aprendido
que a sinceridade é de fato a base
para qualquer ser realmente superar
os obstáculos que todo dia
essa vida nunca vadia nos dá.
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E, após rapidamente lancharmos
caminhamos juntos para a loja
exclusiva de produtos caninos
para com amor e grande mimo
as fraldas do seu terceiro neto
com muita satisfação comprarem.
Foi exatamente aí quando entendi
a grande afeição existente
naquela família de cachorros simples
mas, onde o amor e a honestidade
além de ser a sua marca registrada,
para eles vale mais do que qualquer tesouro.
Por isso, até hoje vos prezo como amigos
devido o grande caráter
que, realmente têm de verdade
quando, infelizmente e na realidade
paro para analisar os acontecimentos
nesse mundo, logo entendo
que, o que realmente está faltando
é a falta de impunidade
quanto à isso, até os cachorros tristemente lamentam.
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GIGANTES
Caminhando até o arvoredo
nessa manhã que vejo
o sol fortemente brilhar,
tomamos um café reforçado
e, com as nossas mochilas de lado
seguimos a rota dos grandes lagos
pois, sabemos que lá tem um atalho
que realmente nos levará
até uma estreita ponte
onde geralmente costumamos
parar para descansar
e, por ser um lugar bastante alto
a natureza, sentado, calmamente observar.
Acontece que, quando estávamos
realmente chegando perto
de podermos a ponte avistar,
o que vimos foram gigantes
pescando exatamente no lugar
que comumente costumávamos pescar.
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Ficamos inicialmente apavorados,
porque só conhecíamos de fato
gigantes através dos livros
que na biblioteca da escola líamos
mas, que obviamente não acreditávamos
por serem tidos como mitos
portanto, realmente não reais.
Só que agora a realidade é outra!
Porque claramente lhes vejo
e, sabem de uma coisa?
Apesar de serem gigantes
têm família e são amorosos
pois, indiferentes à estatura
tomam banho e aproveitam a frescura
que o vento das montanhas
com toda magia e ternura
uma brisa leve nos oferece
convidando-nos gentilmente assim,
para essa natureza quase sem fim,
juntamente com os gigantes,
amavelmente esse dia de sol constante
essa natureza sempre vibrante, usufruir.
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CAMPEONATO DE PIPAS
Hoje, acordei totalmente animado
devido ao campeonato de pipas
que, francamente agita
quase todos os bairros.
E assim, logo após o café da manhã,
fui até o terraço
onde, juntamente com o gato
a minha enorme pipa se encontra.
De cores supervibrantes
e, com quase cinco metros de diâmetro
no formato de morcego,
acredito sem medo que irá se classificar
entre as pipas finalistas
dentre as centenas que no campo
irão com muita emoção no céu bailar.
Pois é um campeonato duro!
Por isso, por algumas semanas
realmente tive que praticar
todos os movimentos que aprendi
para então, com elegância e vibração
essa gigante pipa poder
nesse livre céu por querer
esse difícil campeonato vencer!
Porque isso, é um desejo antigo,
mas hoje sinto que irei vencê-lo,
daí ter me preparado pra valer!
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TESOURO
Mergulhando nos arrecifes
dessa ilha de fato nunca triste,
para a nossa surpresa nos deparamos
com um grande tesouro, qual, achamos
ser de um navio naufragado
pelos piratas, é claro,
que por aqui passaram há vários anos.
E, em cada mergulho que fizemos
por diversos ângulos fotografamos
todo o tesouro encontrado
pois, decidimos dali não tirar
tudo aquilo que foi por nós encontrado.
Porque na realidade não é nosso,
daí não querermos roubá-lo,
por isso decidimos também filmar
e o documentário entregar
aos historiadores e arqueólogos
para assim, livre de nossas mãos por fim,
esse poema poder ser narrado.
Porque na realidade não podemos nos esquecer
que, quando alguém encontra um tesouro
essa pessoa tem o dever de comunicar
automaticamente para as autoridades
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pois a lei afirma sem preconceitos
que qualquer coisa encontrada
seja em solo ou na água,
contanto que esteja no território nacional
o real dono é sempre o governo,
porque a lei dita ser propriedade nacional.
Por isso, por sermos bons cidadãos
comunicamos imediatamente à Marinha
que, rapidamente veio e bloqueou
a área onde o tesouro se encontrava
por provavelmente muitos anos...
E assim, descansados por fim,
por sentirmos que fizemos a nossa obrigação,
da areia sentados saboreando côco gelado,
tranquilamente observávamos
mergulhadores usando sondas gigantes
transportarem o imenso tesouro por nós encontrado
para um enorme barco
que, após algumas horas partiu
realmente sem deixar rastros,
exatamente naquela hora em que o sol
no horizonte se deitava
dando então lugar a noite
que, em silêncio, esse mar imenso observava.
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SORRISO
Olhando através de uma parede
que se parecia com uma janela
ou, se assim queira, com um computador,
mesmo sendo a parede interna
de um moderno disco voador,
vejo com grande admiração e desejo
uma incrível chuva cósmica
atravessando universos cuja glória
reina neles mesmos.
Me refiro à seres cujos poderes
vão muito além da minha imaginação...
Porque foram criados por esse Ser supersábio
que, constantemente cria
mas, a poucos anuncia
o objetivo de sua criação.
Acontece, que hoje ao me deitar
para em minha cama tranquilamente
mais uma noite naturalmente sonhar,
sonhei ou, pelo menos essa foi a minha impressão,
que me encontrava numa mesa branca deitado
e completamente rodeado
por extraterrestres de bata
quais, pensei serem doutores
porque usando modernos equipamentos
o meu corpo inteiro sem lamentos
rapidamente analisaram.
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LAGOA AZUL
Ontem foi o nosso último dia de escola
e, agora que entramos de férias
iremos passar uma semana no lago
por nós chamado de azul,
devido às suas cristalinas águas
naturalmente refletirem
a cor desse céu sempre livre
da mesma maneira que é azul.
Por isso estamos felizes
e de fato superanimados
pois, ouvimos falar que nesse lago
existem monstros pré-históricos,
daí estarmos esperançosos
que amanhã chegue logo,
porque temos um grande plano
para cuidadosamente executarmos, é lógico.
Pois precisamos realmente saber
se essa história é obviamente verídica,
22

caso contrário, iremos desfrutar
as nossas merecidas férias
com os outros colegas
que estudam numa outra escola
por isso desconhecem essa história.
Portanto, uma vez que a mochila já está feita
e logo virá o sempre delicioso jantar,
aproveitarei esse curto tempo
para tomar um gostoso banho,
porque assim que terminar de comer
e ajudar mamãe à lavar a louça,
irei diretamente na cama me deitar
e, logo após calmamente orar
agradecendo a Deus por esse lindo dia,
irei relaxadamente os meus olhos fechar
e, provavelmente, maravilhosos sonhos sonhar
a respeito de tudo aquilo
que planejei fazer no próximo dia
quando realmente chegarmos
naquele belíssimo lago azul
onde a magia existe de fato.
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CONSTRUINDO CASTELOS NA AREIA
Brincando de fazer castelos
na areia dessa praia formosa,
vejo ondas realmente poderosas
rapidamente virem e destruírem
os castelos que cuidadosamente construí
e, que me levaram longas horas!
Mas, mesmo assim fiquei feliz
por ver que posso na areia construir
castelos totalmente de graça
e, devido a largura, altura e beleza
muitos paravam para simplesmente olhar
ou, realmente fotografar e comentar
a beldade dessa magnífica arte,
apesar do tempo que leva
para verdadeiramente serem construídos.
24

Por isso, preciso saber com antecedência
a hora em que a maré estará baixa,
porque a construção desses castelos começam
quando a maré está secando
pois, quando a maré está cheia
as suas ondas poderosas e sempre ligeiras
invadem a areia destruindo num segundo, tudo!
Esse trabalho realmente duro,
principalmente por causa do sol,
mas mesmo assim enfrento
pois gosto de ver o sorriso
na face das crianças que animadas assistem
e muitas vezes até brincam
nos castelos antes das grandes ondas virem
e, rapidamente destruírem
uma construção que levou algumas horas
para ser erguida na branca areia
dessa praia simplesmente majestosa.
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NAS ASAS DA BORBOLETA BRANCA
Nas asas da borboleta branca
visitando pomares e jardins estou,
aproveitando esse belo colorido,
aquarela que sinceramente sinto
ser de um puro e desejável sabor.
Pois, maravilhado vejo
um universo que tanto desejo
por isso, alegremente aproveito
para, em suas poderosas asas viajar,
conhecendo realmente abismado
para isso que acho simplesmente singular.
Porque aqui, nesse mundo onde estou,
tudo de fato é belo e mágico!
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Daí, sinceramente não me surpreender
nem com o tamanho de cada ser,
como também com o poder
que, verdadeiramente os seres daqui têm,
pois na realidade vão aonde querem
e têm a força de carregar
gente como eu, que,
obviamente por não ter asas
como essa linda borboleta branca
dependo dela para me transportar.
Para, então, deitado na grama verde
e, realmente distante de casa,
adormecer num jardim encantado
ao lado de gigantes pássaros
que, com as suas coloridas penas
me protegiam de um sol mágico
por ter um colorido arroxeado
e francamente a pele não queimar.
Enquanto a flora para mim
uma suave música tocava,
e a fauna alegremente dançava
ao seu sempre atento
e magnífico olhar.
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SENTADO NA LUA
Sentado na lua estou
observando esse cosmo mágico!
Realmente repleto de estrelas
planetas, cometas, constelações
e enormes galáxias
cujo brilho, poder e graça
se parece com os seres
que, daqui onde estou vejo-os às vezes
passarem no céu em toda disparada,
iluminando e ofuscando
aqueles que, como eu,
abismados para eles olham.
Por isso atento fico
sentado na lua maravilhado olhando
porque, quando para a Terra voltar
irei para todos contar
tudo aquilo que escutei
como, também o que presenciei
com os meus próprios olhos.
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RATOS
Achei super engraçado
a astúcia que esses ratos
decidiram agora fazer
pois, escolheram os meus sapatos
para, durante a noite de fato
brincarem e na sala desfilarem
sem na realidade se importarem
que, além desse tremendo absurdo
fazerem também um insuportável barulho
porque riem e gritam de verdade.
E, como realmente não sou mal,
não posso colocar no chão ratoeiras
então, decidi tocar o meu CD
que ganhei no meu aniversário
de músicas clássicas
e, para a minha surpresa
notei que imediatamente pararam as risadas
surgindo em seguida um grande silêncio
que, após se prolongar por quase uma hora
devido à curiosidade resolvi me levantar
e, de pontinha de pé
lentamente abrir a porta
para, em seguida abismado ficar,
pois todos estavam deitados
no frio assoalho dormindo
ao som da suave música clássica
que, agora sem querer descobri
até os ratos realmente gostarem
e, realmente se acalmarem
porque estão profundamente
no chão dormindo de verdade.
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JARDIM
Passeando e namorando
esse imenso e belo jardim.
Confesso que fiquei maravilhado
ao sentir no ato
como, também ver,
asas magnificamente coloridas
gentilmente pousarem
para, em seguida,
o meu rosto carinhosamente beijar,
voando logo após
lentamente na direção
de uma grande plantação
de rosas de cores bem vivas.
Para, então, animado ver
uma linda borboleta
abraçar com ternura e leveza
uma enorme flor
que, emocionada devido à surpresa
em troca soltou o seu perfume
que, realmente a todos agradou.
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Tudo isso ao olhar discreto
de um fervoroso sol
que aquece, alimenta, anima e ajuda
no colorido e crescimento
das diferentes criaturas
que nesse esplêndido jardim vivem
em amor e perfeita união.
Daí, diariamente decidir caminhar
ficando portanto em contato
com essa magnífica natureza
que, francamente acho
realmente a cada dia parece
me entender e, como sempre,
amorosamente com todos se interligar.
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VIAJANDO ENTRE AS ESTRELAS
De estrela em estrela viajo
em sonhos totalmente mágicos,
vindos realmente de desejos
que, verdadeiramente sinto
serem obviamente fantásticos.
Para, de repente surgir a tosse
e, infelizmente me despertar
de uma viagem fabulosa
onde anjos em carruagens formosas
vinham velozmente ao meu encontro
para, felizes me mostrarem
o longo caminho que liga
a uma bela e grande cidade
situada dentre maravilhosas galáxias
que em si estão rodeadas
por luas, sóis e imensos planetas
cuja raridade, grandeza e beleza
realmente faz qualquer ser
em não somente querer viajar
mas, de fato desse sonho nunca acordar.
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PALAVRAS MÁGICAS
Caminhando nas areias coloridas
dessa ilha realmente desconhecida
mas, cujas palavras de fato são mágicas!
Vejo belos e esbeltos pernaltas
totalmente inteligentes
que, assim intrigam verdadeiramente
todo e qualquer ser
devido ao incrível saber
que, mesmo discretamente
ainda que rapidamente
para eles naturalmente olham.
Porque aqui nessa ilha
cuja beleza realmente contagia
todo aquele que vier até aqui
e, com os seus próprios olhos
verificar o que agora estou narrando
pois, nesse lugar as coisas acontecem
quando abrimos as nossas bocas
e as palavras confiantemente professamos.
Portanto, podemos livremente falar
pois esse ambiente é mesmo peculiar,
porque aqui verdadeiramente
as palavras são mágicas!
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Pois, realmente tudo que falamos
acontece no mesmo segundo,
contanto que aquilo que articulamos
seja obviamente em prol de todos.
Porque, o que aqui continuamente ensinam
é o bem coletivo, pois o egoísmo,
assim como todo negativismo,
nessa ilha de beldade sem fim,
realmente não têm lugar.
Por isso, antes mesmo do seu nascimento
deuses sapiamente decidiram
darem poder às palavras
daí, se tornarem verdadeiramente mágicas
mas, somente aquelas que
coletivamente constróem
por serem portanto positivas
e, sendo assim, gerarem o bem querer.
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CACHORRO ADMIRÁVEL
Ontem fomos até o mercado
e, para a nossa surpresa
quem estava atendendo
no mercadinho onde adquirimos
quase todos os mantimentos
que realmente consumimos,
era um enorme cachorro
educado e relativamente formoso,
além de ser verdadeiramente genial.
Pois, conversava como poucos
e, trabalhava arduamente,
além de cumprimentar toda gente
que até ele nervosamente chegava
com um sorriso tão precioso
que, sinceramente animava toda a casa.
Mas, como esse mercado
devido ao seu preço ser barato
se concentrava uma verdadeira multidão
e, pacientemente da fila onde me encontrava
decidi simplesmente olhar
como esse cachorro realmente trabalhava.
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E, confesso que me impressionei
ao feliz vê-lo pesando e
rapidamente embrulhando
o que os fregueses sem nenhum espanto
se aglomeravam para serem atendidos
por um cachorro esguio, mas super sabido.
Por isso, honestamente atesto
que, quando chegou a minha vez,
realmente até senti pena
por ver a sua incrível paciência
atrás daquele estreito e pequeno balcão
perante uma enorme multidão
que, sem nenhuma compaixão
nem tão pouco educação,
aos gritos diziam o que queriam
contanto, sem nem se importarem
que ali estava um incrível e digno ser
totalmente rico de saber
portanto, admirável de verdade.
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DE ESTRELA EM ESTRELA VIAJO
De estrela em estrela viajo
conhecendo constelações que acho
serem realmente gloriosos,
além de formosos, é claro.
E assim entre seres mágicos,
pois na realidade não precisam
de veículos para navegarem
em diferentes cosmos
cuja beleza, saber e verdade
colide com a realidade
que um dia realmente conheci
quando na Terra vivi
mas, que um certo dia decidi
porque fui literalmente tocado
por esses seres que agora
me guiam e são iluminados
como o existente clarão
de uma sempre bela aurora.
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Para então, em atos mágicos
simplesmente me teleportar
de lugar em lugar
viajando e assim conhecendo
seres cujos poderes são tremendos!
Pois, verdadeiramente conhecem universos
belos, gigantes e complexos,
viajando exatamente como eu
agora, realmente faço
alegremente em comandos mágicos
porque, lembrem-se que um dia fui tocado
por isso, de estrela em estrela
nesses universos de beleza e grandeza
radiantemente viajo
num ciclo de magia e esplendor.
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ESPERANDO A AURORA CHEGAR
Estamos todos reunidos
nessa praia cuja beleza sinto,
verdadeiramente ser peculiar
e, como, descansadamente já jantamos
portanto, já estamos alimentados,
simplesmente, calmamente
unidos e sempre conversando caminhamos
para, sossegadamente nos deitarmos
na areia dessa praia cujo encanto
como anteriormente falei,
é realmente espetacular!
Porque, aqui na realidade
as coisas acontecem sem a gente esperar.
Contanto, para terem uma ideia
das inúmeras peripécias
que, constantemente ocorrem
nesse relativamente desconhecido lugar,
como falei, estamos todos deitados
no areial branco que se parece
com o açúcar que sempre
coloco no café para adoçar.
Mas isso não é tudo!
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Pois, na realidade estamos perplexos
por vermos seres gigantes e coloridos
indo e lentamente vindo do alto-mar
realmente, totalmente iluminado
até bem perto onde estamos
totalmente relaxados na areia
mas, sem nenhuma mensagem para nos darem,
apenas nos mostrarem
que levitam juntamente com as sereias
que, por outro lado, amavelmente cantam
atraindo outros seres
que vivem nas profundezas do mar
para virem lhes verem,
como também escutar.
Confesso, que ficamos todos admirados,
mas de fato nunca amedrontados
com aquelas contínuas visões
que, realmente duraram
até bem perto do amanhecer.
Mas, como alegremente estamos esperando
a aurora radiantemente chegar,
aproveitamos para brevemente conversar
sobre essas incríveis aparições
para, então, juntos tentarmos entender
a razão porque tiveram que desaparecer
pouco antes da aurora chegar.
Ficando assim a pergunta no ar
para, um dia quando quiserem
livremente nos revelar...
Será que estavam brincando de se esconder?
Afinal de contas sempre ouvi falar,
que a natureza também gosta de brincar.
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OVO GIGANTE
Assistindo o noticiário
no meu computador portátil
qual, comumente faço diário,
fiquei realmente surpreso
ao ouvir e também ver
que, numa ilhota reservada
para preservação da flora
juntamente com a fauna,
foi encontrado por arqueólogos
um ovo verdadeiramente gigante!
Pois, inacreditavelmente tem
mais de três metro de diâmetro
deixando os cientistas realmente
sem uma explicação convincente
em relação ao tipo de animal
que naquele branco areial
meio escondido entre as dunas
aquele gigantesco ovo tenha colocado,
deixando-os então crerem
que, provavelmente o animal que lhe botou
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seja por ventura algum tipo de dinossauro
devido ao seu incrível tamanho
embora, nenhum desses animais
tenha sido visto há séculos!
Mas, para complicar os fatos ainda mais,
e aumentar imensamente a curiosidade,
os repórteres não revelaram onde esse ovo
realmente gigante se encontra localizado,
como também o nome da ilhota, é claro.
Bem mais tarde eles anunciaram
que tiveram por algum tempo de desligar
os seus próprios telefones
devido à insistência do público em saber
qual a localização geográfica dessa ilha
porque querem pessoalmente ir até lá para verem.
Para, no outro dia e logo após
calmamente o café da manhã deliciar
e, escutar dessa vez na rádio
que, o tal ovo gigante
supostamente numa ilhota encontrado
agora, foi anunciado
ter sido uma cena de um filme
que um tal cineasta por brincadeira
decidiu ao mundo essa parte mostrar
para assim rapidamente aumentar
por causa da curiosidade
interesse sobre esse filme
apesar de não terem anunciado
nem a data e nem muito menos os lugares
que esse filme irão lançar.
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Na realidade e agora,
não sei em que versão acredito,
só sei que achei muito esquisito
em menos de 24 horas uma reportagem
dita por um canal de notícias
e, de uma certa forma até famoso,
noticiando terem encontrado
numa ilhota que nunca identificaram
um gigante ovo,
para, exatamente no próximo dia
anunciarem que tudo se trata
realmente de um filme feito
por um excêntrico cineasta
então, imediatamente pensei...
Onde está a graça?
Essa história, pelo menos para mim,
acredito estar muito mal contada,
para não dizer totalmente abafada
por alguém que aparentemente
não quer que o seu conteúdo
o mundo realmente saiba.
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CONTOS MÁGICOS
Entre flores que falam,
cantam, dançam e inalam
perfumes realmente variados
no ar que respiro e acho,
parecer também ter gostado
radiantemente respiro
a liberdade que sinto,
reinar nesse lugar de fato.
Porque aqui nesse magnífico pomar
toda flora constantemente
faz algo que a gente
verdadeiramente fica abismado
devido à incrível leveza
que essa esplêndida natureza
tem realmente em seus atos
sempre explícitos, é claro.
Para assim, totalmente apaixonado,
pela fragrância que elas
naturalmente ao mundo exalam,
para, então, lentamente,
evidentemente, mesmo sem querer,
começar a caminhar
de volta para a minha maloca
onde a fauna provavelmente
pacientemente me esperam chegar
para, assim como sempre,
logo após o jantar
agora, descontraidamente
na cama onde dormirei tranquilamente
os seus contos mágicos
cada um empolgadamente me contar.
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FORMIGAS: UMA BELEZA DE HISTÓRIA
Quem pensa que as formigas
não são inteligentes,
realmente precisa dedicar
exatamente como fiz,
algum tempo do seu dia
para, assim sem agonias
verem como arduamente trabalham
e, como de fato são unidas e superfelizes.
Por isso finalmente decidi
passar algumas horas calado
simplesmente lhes observando
pois, confesso que fiquei impressionado
ao surpreso ver como trabalham
com gosto e sem reclamar.
E, se diariamente dedicarmos
e pacientemente a fundo analisarmos
de fato a sua coragem
juntamente com a incrível vontade
que têm de longas horas trabalhar
então, logo concluiremos
que verdadeiramente elas são
uma beleza de história,
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tanto no sentido de simplesmente
dedicarmos tempo para vos olharem,
como também pela obrigação que temos
de revelarmos ao mundo a sua
incrível disposição e habilidade.
Porque além de enfrentarem duros trabalhos,
pois carregam objetos várias vezes o seu tamanho,
na realidade algumas até voam!
Mas o que mais me impressionou
ao calmamente observá-las,
foi a disciplina aplicada
até mesmo quando estão fora de sua casa
porque, quando estão trabalhando
independentemente se faz sol,
se chove ou se está relampeando,
caminham sempre em fila indiana
e, realmente não brigam,
fato que temos urgentemente de imitá-las
para assim, a nossa história ser comparada
com as formigas por serem
amigas do trabalho e nunca contraditórias.
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GATO PILOTO
Fiquei surpreso ao ver
na cabine de uma aeronave
um gato piloto
sorridente e super amoroso
e, de uma inteligência
realmente impressionante.
E ali, sentado numa confortável cadeira
falando num belíssimo português,
e até o idioma inglês
sem nenhum problema dominava.
Então, curioso com esse cenário
discretamente chamei a atenção
apertando o botão que se encontrava
no braço da cadeira onde sentado estava
para, em seguida,
confesso, para a minha surpresa
pois, realmente não esperava,
aparecer uma bela gata
vestida com o uniforme de comissária de bordo
me deixando assim quase sem fala
porque em minha língua
educadamente me perguntou
o que eu desejava.
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Então, apesar de não gostar de mentir
tive que apressadamente
inventar uma história
e, quase imediatamente lhe perguntei
se poderia me servir um copo d’água
pois tinha que tomar um remédio
realmente na hora exata.
E, para encurtar essa história
a respeito desse gato piloto,
dormi as quatro horas
que o voo durou,
despertando-me quando chegamos
graças as risadas
de uma enorme família de gatos
que no avião viajaram
mas, que despercebido não vi,
como agora mesmo vejo
as suas lindas caras.
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SONHO EMOCIONANTE
Fiquei realmente deitado em minha cama
por algum tempo totalmente pensativo
pois, o sonho nessa passada noite que tive
além de me ter deixado
completamente maravilhado
fez-me definitivamente entender
que outras realidades existem!
Porque me fez obviamente ver
que, por detrás de cada sonho
reside um imenso poder,
como também um inquestionável saber
verdadeiramente em cada sonho.
Portanto, se cada vez que lembrarmos
daquilo que sonhamos
e, exatamente como fiz
tirarem tempo para no silêncio de seu quarto
tranquilamente pensarem e
esses sonhos calmamente analisarem
então, logo verão que eles são
de fato mensagens fantásticas!
Por isso fiquei por um certo período de tempo
tentando por todos os ângulos entender
esse sonho que tive tão nítido
qual, sei que por muito tempo
realmente não irei me esquecer...
Sabem o por quê?
Porque nele livremente voava
de estrela em estrela,
conhecendo também diversos planetas
e impressionantes seres
mas, cuja sapiência me encantava.
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PASSEANDO NA PRAÇA
Passeando na praça
onde vejo um belo colorido
de repente, para a minha surpresa
sentada numa grande pedra
tomando um banho de sol
descontraidamente avisto
de fato uma linda garça
que, com a sua família
demonstrando toda graça
realmente livros liam
diante aquela beldade.
Confesso que fiquei perplexo
perante essa realidade
e, movido devido a curiosidade
lentamente me aproximei,
notando que os seus filhos
também me observavam de verdade.
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O que aconteceu em seguida
verdadeiramente me surpreendeu
porque, ali mesmo fiquei
através deles sabendo
que, como eu, todas as manhãs
também costumam passear
nessa praça cujo colorido,
perfume e imensa graça
ajudam-lhes a realmente relaxar.
Para então, após vos cumprimentar
e, brevemente a todos sorrir,
sossegadamente continuar
passeando na praça
que, agora mesmo já está
realmente lotada
de seres que decidem
as suas vidas sapiamente aproveitar.
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