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Versos

que revelam

em palavras

a felicidade

de um ser.
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  Quando estamos de bem conosco

então o sorriso é evidente.

– o autor –

Quando a felicidade em seu universo existe,

então, tudo torna-se em sorrisos.

– o autor –
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Sobre o Autor

  Primeiramente agradeço a Deus pela realização de
mais uma obra infantojuvenil, qual, ofereço aos leitores
dessa jovial e maravilhosa língua.

 O poeta, escritor, contista, cronista, compositor, filó-
sofo e tradutor Silvio Parise, nasceu no bairro do Catete,
cidade do Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1957, mas foi
em Recife onde Parise viveu toda a sua juventude. Estudou
em escolas públicas e com quinze anos incompletos come-
çou a trabalhar no comércio local para ajudar a família, com-
posta de sua querida mãe e irmão gêmeo, porque o seu pai
residiu por vários anos na cidade maravilhosa antes de imi-
grar outra vez, sendo que agora para os Estados Unidos – era
italiano (já falecido).

Escreveu os seus primeiros poemas líricos com a ida-
de de treze anos nos gêneros: Samba, Bossa Nova, MPB,
Romântica, Soft Rock e Bolero (todos registrados). Em
1979, decidiu seguir o percurso do seu pai e juntamente com
a família imigrou para os Estados Unidos onde teve que es-
tudar um curso intensivo de inglês durante a noite enquanto
trabalhava em fábricas durante o período diurno. Com um
melhor domínio do idioma inglês, pois no Brasil tinha estu-
dado francês, decidiu então tirar um curso de Ajudante em
Enfermagem, qual, não apenas lhe garantiu um melhor ambi-
ente no trabalho como um salário mais
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digno, permitindo-lhe entrar na universidade e estudar Artes
Liberais, qual não terminou, porque parou quando cursava o
segundo ano universitário, Silvio é deficiente visual (porta-
dor de glaucoma). Mas foi exatamente no ano de 2002, que,
encorajado por sua eterna querida mãe, poetisa e escritora
Mainá Medeiros (já falecida), que decidiu participar em um
concurso antológico elaborado pela Litteris Editora vindo a
publicar o seu primeiro livro de poesias. Hoje, está presente
em mais de 140 Antologias e tem até o momento publicado
49 livros poéticos, sendo que desses, 4 foram em coautoria
com a sua mãe, Mainá Medeiros, e um, com o escritor, poeta
e jornalista Lenival de Andrade.

Em 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional
do Livro do Rio de Janeiro.

É cristão mas não segue denominações religiosas por
entender dividirem o humano. Segue a doutrina internacio-
nalista por acreditar ser possível viver em um mundo sem
fronteiras.

No campo político é Democrata Socialista por clara-
mente compreender que a educação juntamente com a saúde
são direitos humanos que todos devem ter e não apenas os
ricos. Pratica a ciência da meditação por mais de vinte anos.
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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
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Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/
Estados Unidos.

ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências
ALPAS 21 – cadeira 31   “ A palavra do século 21”.

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

Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde 2018).

Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras:

- Troféu Cora Coralina de Honha 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 ( 2016 )
(concedido pela Editora Mágico de Oz por mérito Literário).

-- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ALARC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).
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- Medalha e Diploma  de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).

- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )

- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)

- Comenda de Ordem Altíssima Machado de Assis (2019)
 (concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás e
 Literarte-RJ)

Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concur-
sos de Antologias nacionais e internacionais como tam-
bém os recebidos por prestigiadas Academias de Letras:

- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
– Vol. 2 – 9th Brazilian International Press Award –
Flórida – Estados Unidos (2006)

- III Prêmio Varal do Brasil de Literatura  -“Natal em La
Salette” -  Poesia – Menção Honrosa – Genebra –
Suíça(2015)

- XII Concurso Literário Poesias sem Fronteiras – “Amor:
Um Sentimento que Desconhece Fronteiras” -  Menção
Honrosa Internacional (2016)

- 26 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
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“Reciprocidade” -  Poesia Internacional – Destaque Literá-
rio Internacional  (2017)

- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A
Nossa Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar
(2017)

- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quan-
do” – Poesia Internacional – Destaque Literário Internaci-
onal (2018)

- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Pri-
meiro Lugar (2018)

- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)

- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revo-
lução Cultural” - Poesia Internacional – Segundo Lugar
(2018)

- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” -   Poesia Interna-
cional – Destaque Literário Internacional (2019)

- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Men-
ção Honrosa (2019)

- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)
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PREFÁCIO

Versos livres que narram

sentimentos de felicidade

num universo cuja maldade

realmente não existe

por isso, o sempre bem-vindo sorriso

continuamente existe.

E, apesar de ser uma obra

de pura ficção e voltada

ao público infanto juvenil,

seus poemas nos revelam

a beleza desses textos

que claramente espelham

o poder da palavra

juntamente com a sua graça

em especial quando é

totalmente mágica.



19

ÍNDICE

1 – Família Felicidade

2 –Ilha Sonante

3 – O Maestro

4 – Fazenda Encantada

5 – Abelhas

6 – Sorvete

7 – O Sol Sorriu

8 – Aurora

9 – A Libélula das Asas de Ouro

10 – Fazenda Alegre

11 – Casa de Flores

12 – Flora gloriosa

13 – Banho de Sol

14 – Noite Mágica

15 – Uma Montanha de Sorvete



20

 FAMÍLIA FELICIDADE

Unidos passeando no parque
respirando o ar da liberdade
claramente via a imensa alegria
que, aquela bonita família sentia
pois, em seus rostos refletiam
a grande felicidade.
E, apesar de ser imensa
por serem férteis de verdade,
na realidade não se via
em nenhum deles
qualquer tipo de maldade.
E assim todos os dias
geralmente pelas manhãs
radiantemente lhes viam
caminhando, conversando e sorrindo
por isso, toda a fauna e a flora
poderosa e também formosa
com eles falavam e até mesmo cantavam
demonstrando-lhes em cada ato
tanto alegria, como simpatia
a essa imensa família
cuja felicidade reina de verdade

como se fosse uma magia.
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ILHA SONANTE

Num lugar distante
nessa ilha sonante

onde os diversos pássaros
coloridos e bonitos de fato

refletem todo o seu esplendor,
ouço cânticos verdadeiramente mágicos

e, realmente repleto de amor.
Ilha cujo valor e fulgor

resplandece por todo lado
por isso naturalmente acho

ser um real paraíso
porque ali tudo é magnífico,

e até mesmo as frutas têm mais sabor.
Daí, sempre quando posso

costumo lhe visitar
por saber ser um lugar

totalmente emocionante
portanto, simplesmente peculiar.
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Pois lá tudo é vibrante
como também sonante,

e a imensa aquarela
continuamente bela

desconhece chuva e seca
porque sob ela existe

um brilhante, gigante e constante
impressionante arco-íris
colorindo e protegendo
essa ilha que sei e sinto
realmente ser sonante,
lugar que assim existe

incrivelmente distante do olhar
desse mundo que coexiste

mas, que totalmente desconhece
o imenso tesouro que ali está.
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O MAESTRO

Aprecio a melodia
de toda grande sinfonia
para assim com alegria
a música calado escutar

mas, realmente o que não esperava
foi o que aconteceu ontem

na praça onde costumo
no final de cada tarde

descontraidamente caminhar.
Porque, quando lá cheguei

o que verdadeiramente encontrei
jamais poderia imaginar

pois, em cima de um banco
estava um incrível maestro

que, realmente sem nenhum complexo
uma imensa orquestra formada
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de grilos competentes
naturais dos vários jardins

existentes ao redor dessa gigante praça
que, com amor e incrível vigor

seus instrumentos musicais tocavam.
Confesso ter ficado perplexo

principalmente em relação ao maestro
que, por ser pequenino
precisou subir no banco

para que assim pudesse ser visto
por verdadeiramente uma multidão

de gente misturada a todo tipo de bicho
que não fazia distinção

devido ao que estava sendo visto
e naturalmente ouvido

dessa totalmente desconhecida orquestra
mas, que animava cada coração.
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 FAZENDA ENCANTADA

Caminhando durante a noite
e, seguindo uma estrela dourada

numa estreita, poeirenta mas longa estrada
finalmente cheguei na fazenda encantada

onde os animais receberam-me
com abraços, beijos e muita risada.

Porque nesse lugar realmente
tudo é totalmente diferente

em relação à vida que geralmente
é repleta de lutas que sempre

deixam inúmeras marcas na gente.
Mas nesse magnífico lugar

conhecido por todos como fazenda encantada
realmente não existem ciladas
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que venham desanimar
e tirar a confiança existente

que depositamos em cada ser
para assim com prazer

não se levar uma vida a toa.
Por isso caminhei toda a noite

guiado por uma bela estrela
pois sei que aqui a grandeza

juntamente com a beleza
interna e externa verdadeiramente existe!

Daí, ninguém ser triste
e, por essa razão exibem
um valor que coexiste

com esse sublime amor
que livremente liberam

por serem incrivelmente sinceros
vivendo num lugar cujo elo

sustenta todo teor por ser sincero
e baseado nesse valor.
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ABELHAS

Maravilhado observo

as abelhas trabalhando

e o mel realmente singelo

amavelmente criado

em seu habitat

de magnífico bem-estar.

Abelhas que vejo serem

incansáveis trabalhadoras

pois, diariamente criam

como também armazenam

o precioso alimento

que todos verdadeiramente precisam

para assim na realidade

nesse princípio continuarem

ajudando e sempre preservando

o ambiente onde existimos

qual, sem a sua presença

jamais conseguiria se restaurar

porque elas todos os dias pólen

sem naturalmente questionar.
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SORVETE

Geralmente três vezes

por semana muitas vezes

costumo comer sorvete

sentado totalmente relaxado

no banco dessa linda praça

para assim alegremente escutar

os diversos cantos

que esses lindos pássaros

produzem sem hesitar.

Sorvete que comumente acabo

dividindo com a fauna

realmente diversificada

que em abundância aqui está

porque é nesse lugar onde vivem

completamente felizes

e sem ninguém à lhes perturbar.
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Por isso várias vezes

até aqui calmamente caminhar

por evidentemente me mostrar

a beleza existente na natureza

e nesse verdadeiro esplendor

até o final da tarde

quando o sol na realidade

por detrás do monte

demonstrando um belo semblante

vai calmamente descansar.
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O SOL SORRIU

Com os seus braços sempre abertos

na forma dos seus calorosos raios,

repentinamente abriu um sorriso adequado

nesse dia quente e super claro.

E, totalmente calado

apenas observando atento,

vi nesse lindo dia de verão

que o sol também tem humor

e realmente sabe o que quer

contanto tem sentimentos

por isso sente cada momento

em total esplendor.

Talvez seja por isso

que hoje discretamente sorriu

e verdadeiramente enviou

o seu imenso calor  e brilho

e, por verdadeiramente ser feliz

envia-nos o seu vigor.
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AURORA

Desperto totalmente maravilhado

ao ver esse dia completamente dourado

no céu verdadeiramente claro

magnificamente mostrar

cores que naturalmente fascinam

devido ao seu forte colorido

por isso, sorriu quase sem parar.

Porque esse lugar

é incrivelmente mágico!

Rico e evidentemente singular.

Daí, achar constantemente

pedras preciosas sempre

quais, diariamente e alegremente

faço colares até aos pássaros

que, em troca trazem-me
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logo após radiantemente se lavarem

grandes e belas penas

que uso como se fossem cortinas

nessa casa cuja piscina

é totalmente natural

e naturalmente límpida

de águas super cristalinas

que a todos trazem tranquilidade e anima

sob o incrível esplendor

dessa magnífica aurora

que traz tanto vigor

a toda fauna e flora

que, por isso lhe adora

devido ao seu fulgor.
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A LIBÉLULA DAS ASAS DE OURO

Caminhando nesse tesouro
repleto de flores coloridas
realmente por todos os lados,
encontrei uma bela libélula,
descontraidamente tomando banho de sol
numa bonita e grande pedra
rodeada por essa belíssima aquarela
conversando como uma tagarela
com outros elegantes insetos,
inteligentes por certo,
pois todos são profissionais.
Mas, o que mais me impressionou
foi o fato de todos eles terem se formado
numa prestigiada Universidade
como também a realidade
dessa super inteligente e linda libélula
ter as suas asas de ouro
que assim, além do realce
desse magnífico contraste
discretamente mostrava-nos a beldade
que a natureza tem de verdade
juntamente com o saber, poder e fulgor.
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FAZENDA ALEGRE

Nas minhas andanças de sempre
conheci real e casualmente

uma fazenda intitulada Aurora
e, cuja paisagem entusiasmava
francamente quem lhe olhava

devido à grande beleza
de sua exótica mas grandiosa natureza.

Por isso, ninguém ali vive aflito
e os maravilhosos risos

se escutam além dessa empoeirada
estreita e longa estrada

que, na realidade pensava
ser um atalho que assim cortava

e verdadeiramente encurtava
a caminhada por essa serra

onde os lagos de águas cristalinas
juntamente com o belo arco-íris
que diariamente no céu se forma
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tornando-a realmente gloriosa
devido ao seu lindo colorido.

Para, de repente ao longe avistar
animais conversando e trabalhando

nessa fazenda totalmente alegre
que, ao também me avistarem

correram até o portão de verdade
para me receber na realidade
totalmente de braços abertos

deixando-me momentaneamente perplexo
ao ver tão grande receptividade

vindo da parte desses seres
sinceramente, super inteligentes,

apesar de não serem humanos
mas falarem como a gente,
fazenda que retorno sempre

porque ali, o amor e a felicidade
reinam sem vaidades.
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CASA DE FLORES

Situada num belíssimo campo
e, construída exclusivamente de flores,

vi uma família de borboletas
coloridas e também lindas!

totalmente perfumadas por causa
dessas magníficas e gigantes flores

que a sua incrível e bela casa
evidentemente, formosamente o seu relevo

assim como tom elegantemente dava.
E, como nesse imenso campo

realmente descontraído caminhava
então, decidi parar

e por um tempo simplesmente analisar
o poder assim como a grandeza

dessa complexa mas sábia natureza
que tanto tem para nos ofertar.
Porque nesse esplêndido lugar

para não chamar de mágico,
tive a oportunidade de ver
a inteligência e beldade
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que a natureza na realidade
gratuita e constantemente oferece

coisas que muitas vezes
infelizmente não vemos
por isso não entendemos

os seus diários ensinamentos
que tanto nos ensinam

quando na verdade paramos
para naturalmente observar

tudo que impressionadamente cria
por francamente a vida amar.

E assim admirado vi
uma casa de flores

cuja fragrância e cores
claramente mostravam

o amor existente
nesses seres cujo gosto

enaltece o habitat sempre!
Daí, serem sempre contentes

e, calmamente voarem
sob uma brisa suave

beijando e carinhosamente abraçando
as flores que amavelmente vos cobrem
formando-lhes uma casa de verdade.
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FLORA GLORIOSA

Costumo frequentemente caminhar

pelas manhãs nesse bosque

e, longamente observar

a beleza, poder e saber

existente nessa flora que

verdadeiramente tudo dá.

E, por realmente te amar

então, geralmente passo

diversas horas que de fato

aproveito sem hesitar.

Porque, aqui, a realidade que vejo

anima os meus desejos

em naturalmente continuar

caminhando e silenciosamente analisando

essa flora cujo encanto existe
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por isso, todos que aqui existem

além de possuírem

um magnífico colorido,

seus lindos cânticos revelam

um amor singelo

por viverem num paraíso.

E assim, ao ver tudo isso,

sentado sozinho e calado

numa belíssima pedra

radiantemente reflito

nessa flora gloriosa

e, totalmente formosa,

por essa importante razão

e, devido à minha grande paixão

comumente, diariamente lhe visito,

sentindo as suas benéficas vibrações

como também comunicações

que, francamente, tanto me animam.
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BANHO DE SOL

Deitados numa esteira
feita de fibras caseiras

das árvores que na realidade
além dos frutos que produzem,
mostram-nos com naturalidade

a natureza e a sua beleza
juntamente com o poder
existente em cada ser
que, nesse universo

de beldade, colorido e saber
revelam-nos sem vaidades.

Para, assim, nessa multiplicidade
de variadas realidades,
radiante de verdade ver

um casal de lindos cachorros
totalmente descontraídos
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totalmente descontraídos
na esteira deitados

tomando banho de sol
mesmo ao lado

de um pequeno mas belo lago
onde, diariamente nadam,

aproveitando assim ao máximo
suas vidas de grande vigor.

E, apesar do enorme esplendor
que, alegremente convivem,

não são difíceis nem esquisitos
em seus diários convívios

tanto com seres como a gente
como os totalmente diferentes
mas, incrivelmente inteligentes

como também educados
pois, de fato, profundamente estudaram

por isso, respeitam esse paraíso
onde confortavelmente coexistem

tomando banho de sol diário
daí, serem saudáveis e felizes.
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NOITE MÁGICA

Deitado descontraidamente na rede

logo após alegremente saborear

o meu precioso jantar

vi repentinamente o céu clarear

como se tivesse acontecido uma grande explosão

que, incrivelmente encobriu

de fato, o belo e suave luar.

Empolgado, mas encucado

em relação a esse acontecimento,

logo entendi sem lamentos

que a claridade na realidade continuou

e, apesar da avançada hora

a claridão realmente continuou

nessa aparente noite mágica

repleta de poder, luz e beleza,

revelando-me assim a grandeza

dessa natureza cuja graça

realmente tudo exalta com certeza.
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UMA MONTANHA DE SORVETE

Convidado por alguns amigos
para visitar e assim poder

de perto realmente contemplar
uma enorme geleira

que, repentinamente se formou
no lago onde sempre costumo nadar
qual, confesso ter ficado admirado

ao ver até mesmo, de fato,
uma imensa colônia de pinguins

que nos receberam totalmente animados.
E, após algum tempo terem brincado

nessa enorme geleira,
calmamente chegou um grande pinguin

e se apresentou como Professor,
explicando logo em seguida

as grandes mudanças climáticas
que já estão surgindo e são exatas!
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Para em seguida levantar
uma pequena vara

que a sua mão firmemente segurava
e, ao rapidamente levantá-la
algumas palavras murmurou

e, como numa incrível mágica
automaticamente transformou

essa gigante geleira
em uma montanha de sorvete
qual, realmente maravilhados
juntos comemos animados,

enquanto por outro lado
rapidamente se derretia

devido ao sol e ao seu imenso calor,
deixando-nos literalmente admirados

com o incrível poder
que aquele pinguin demonstrou

com paciência mas vigor.
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