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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 incom-
pletos 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 Enfer-
magem, 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 150 Antologias nacionais e
internacionais, tendo recebido vários prêmios e colocações de
destaque. Publicou até o presente momento 75 obras poéticas
incluindo esta que ora é lançada 76, 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.

Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/EUA
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).
Academia Internacional da União Cultural
Acadêmico Efetivo Fundador - Cadeira 1 - Estados Unidos
Patrono Carlos Drumond de Andrade (2020)
LITEARTE - Assoc. Intern. de Escritores e Artistas (2021)
Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal - NALAP
(2021)
Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul - ABARS -
Acadêmico Fundador - Cadeira 65 -
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Patrono - Mário Quintana (2021)
Accademia Italiana Delle Cienze, Lettere e Arti - NAISLA -
(2021)
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 ).
- 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)
- Comenda Personalidade Internacional ALPAS 21 (2021)
(concedida pela ALPAS 21 - Academia Internacional de Artes,
Letras e Ciências)
Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de
Antologias nacionais e internacionais como também os recebi-
dos por prestigiadas Academias de Letras:
- Coletânea Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras
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– 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 –
“Reciprocidade” - Poesia Internacional – Destaque Literário
Internacional (2017)
- 27 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “A Nossa
Literatura” - Crônica Internacional – Terceiro Lugar (2017)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Quando” –
Poesia Internacional – Destaque Literário Internacional (2018)
- 28 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “O
Poder do Conhecimento” – Crônica Internacional – Primeiro
Lugar (2018)
- III Prêmio Literário Gongaga de Carvalho – ALTO –
Crônica – Menção Honrosa (2018)
- 29 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 – “Revolução
Cultural” - Poesia Intern.– Segundo Lugar (2018)
- 30 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 –
“Tecnocracia e o perigo da escravidão” - Poesia Internacional –
Destaque Literário Internacional (2019)
- IV Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALATO -
Crônica "Quantum e a realidade da multiplicidade" - Menção
Honrosa (2019)
- 31 Concurso Literário Internacional ALPAS 21 - Poesia
"A realidade onde vivo" - Destaque Internacional (2019)
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Web pages:

http://www.facebook.com/silvio.parise.3

http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise

https://celeirodeescritores.org/ebooks/silvio-parise/

Contato: sparise1012@gmail.com

- V Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia -
"Novas descobertas" - Menção Honrosa (2020)
- 33 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 - Poesia Internacional - "Parada Obriga-
tória" - Destaque Literário Internacional (2020)
- I Concurso de Crônicas - AIUC - "Crítico olhar" - Quinto
Lugar (2021)
- 34 Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e
Crônicas ALPAS 21 -
Poesia Internacional - "É tudo uma questão de mentalidade" -
Primeiro Lugar (2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Crônica
"Extraterrestres e a realidade das criações" - Menção Honrosa
(2021)
- VI Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Conto -
"Encantado lugar" - Menção Honrosa (2021)
- 36  Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crôônicas
ALPAS 21 - Poesia Internacional  -
"Universo consciente" - Destaque Internacional em Poesia
(2022)
VII Prêmio Literário Gonzaga de Carvalho - ALTO - Poesia -
"Armário do terror"  - Menção Honrosa (2022)
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97 POEMAS
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LOUVA-A-DEUS

Te vi na grama animado

conversando com um grande sapo

nesse dia realmente iluminado

devido ao nosso esplêndido sol;

Para, assim, nesse imenso campo

repentinamente começares

a pular e cantar de verdade

parando, e ao mundo anunciando,

hoje é o meu aniversário!

Por isso, vou celebrá-lo com vigor.

E, enquanto em alta voz

em grande emoção bradava,

por detrás de uma enorme pedra

apareceu uma imensa bicharada

que nesse campo vive

totalmente livre e felize

para juntos festejarem

o seu aniversário

nesse dia realmente ensolarado

e. de grande festividade.
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BORBOLETA DOURADA

Numa linda e grande pedra

de cor avermelhada,

se encontrava nela pousada

uma bela borboleta dourada

descontraidamente tomando sol

enquanto a bicharada

na verde grama

pacificamente brincava

ao mesmo tempo

que outros nadavam

ou, simplesmente voavam

nesse dia de imenso sol.
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Calado mas realmente maravilhado

com tudo isso que estava vendo,

decidi ligeiramente conversar

com essa magnífica borboleta

que, da pedra me olhava sem piscar.

Vindo eventualmente descobrir

que a razão que ao sol se banhava

é porque com frio estava

por isso, naquela formosa pedra

tranquilamente se encontrava

em seu habitat cuja magia e graça

encanta-nos só ao olhar,

devido ao poder e à beleza

que essa incrível natureza

a todos livremente dá.
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SERENIDADE

Num mundo totalmente fictício

mas, realmente sereno, afirmo,

sentado na pedra ao lado

de um enorme e magnífico lago

serenamente estou,

admirando, rindo e conversando

com os pequenos grilos

e felizes sapos

que, quase encobertos

pelas flores e o verde mato

são uma testemunha, de fato,

que a natureza

além de oferecer beleza,

é serena, apesar da diversidade

e impressionante grandeza

existente em toda a sua base.
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SEREIA

No alto de uma enorme pedra

cantando para a imensa natureza

que atentamente lhe olhava,

ali radiantemente estava

uma bela e jovem sereia

que inúmeros peixes animava

nessa magnífica manhã de verão

cujo sol sem nenhum perdão

as nossas peles

insistentemente bronzeava

enquanto totalmente eufóricos

na água desse belo mar,

cardumes de peixes dançavam

apaixonados pelo canto

que a sereia fazia sem parar.
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NUMA ILHA DISTANTE

Numa ilha distante

cujo magnífico semblante

me fazia cada vez mais olhar,

calado assistia

seus habitantes sem agonias

na areia descontraidamente conversar.

Mas não eram humanos,

mas sim, seres que vivem no mar,

pois se tratavam de peixes

coloridos e que muitas vezes

me olhavam sem piscar.
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Até que decidi da areia me levantar

caminhando ao seu encontro

porque queria testificar

que nem estava sonhando

nem tão pouco delirando,

devido ao que via como também ouvia

nessa ilha cuja magia

e, sem nenhuma ironia

cala-me e faz-me imaginar

até hoje sobre esse lugar

realmente distante, mas intrigante

pela vida que tem ser peculiar,

ilha que sei em breve irei retornar.
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SONHO ENCANTADO

Ontem tive um sonho

realmente mágico,

pois nele me encontrava

sozinho caminhando

numa estreita estrada

dentre uma linda flora

bela como a aurora,

que em baixa voz conversava.

E, quando repentinamente lhe escutei

pois entre si conversavam,
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confesso que não senti medo,

muito pelo contrário...

Ficando simplesmente maravilhado

com aquele exótico lugar

e, lembro-me que quando

naquele estreito caminho

de repente parei paara perguntar

a uma enorme planta

que estava a me olhar,

bruscamente despertei

e, logo verifiquei

de um sonho encantado se tratar,

qual me deixou pensativo

se realmente afirmo,

não me transportei para aquele lugar.
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FAUNA SÁBIA

De férias da gloriosa escola

passei uma semana inesquecível

num lugar relativamente distante

como também ainda desconhecido

para a maioria da garotada

que atende a escola afirmo.

Lugar desconhecido e sem nome

mas onde geralmente acampamos,

por ser realmente belíssimo

e, onde a cachoeira

reflete uma grandeza

em poucos lugares vista.

Mas apesar de toda essa beldade,

o que realmente mais me fascina

é ver a inteligência e disciplina

existente na fauna

que ali radiantemente existe

repleta de poder e graça.

Para assim dali retornar

e, com saudade ficar,

lugar cuja natureza

é verdadeiramente singular.
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A TERRA DOS ARCO-ÍRIS

Quem pensa que não existe

uma terra repleta de arco-íris

é porque nunca esteve nesse mágico

lugar, onde tudo é colorido

pois, constantemente recebem

desses magníficos arco-íris

o colorido que precisam

para assim naturalmente se pintar.

Por isso esse fascinante lugar

é sempre repleto de luz,

e até mesmo os seres que nele existem

juntamente com toda a sua flora

refletem de si um colorido

que, francamente afirmo,

relmente nunca ter visto em nenhum lugar,

para de repente despertar

e, assim logo ver que, ou fui arrebatado

para esse lugar totalmente mágico

ou, realmente nada passou

de naturalmente um sonho fantástico

que pouco tempo durou.
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FLORA FALANTE

De férias da escola estava

e, para aproveitar essa temporada

mesmo sem ter de viajar

e, assim conhecer um novo lugar,

todos os dias realmente passei

passeando e conversando

com a flora falante e super excitante,

pois tem inteligência e sabe conversar

sem realmente brigar

como infelizmente muitos fazem.

Portanto sob esse encanto

dias inteiros passei

totalmente abismado

por ver, de fato,

que a flora além do seu colorido

grande fragrância e poder,

conversa telepaticamente

com verdadeiramente todo ser

com amor e prazer.
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FAUNA INTELIGENTE

Caminhando nesse imenso campo

qual, qualifico-o como um jardim,

me deparei outro dia

com uma família de esquilos

que, totalmente tranquilos

o almoço comiam e, até me falaram

em minha língua, é claro,

se estava servido.

Observando tudo isso que

sinceramente me deixou maravilhado,

prontamente aceitei o convite

e, na verde grama me sentei nesse dia

realmente claro e, totalmente ameno,

como também sereno,

primavera que amo, de fato.

E ali após bater um bom papo,

verifiquei o quanto são inteligentes,

fauna que convivo livremente

assim como pacificamente

e, que francamente

muito me tem ensinado.
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CASA DE FLORES

Visitando uns grandes amigos

que tenho já há bastante tempo

nesse imenso campo onde coexisto

com uma flora e fauna

inteligente e realmente diversificada,

visitei hoje uma casa

onde borboletas residem

e, verdadeiramente formada de flores.

Confesso ter ficado maravilhado

ao ver como são avançadas,

enquanto o humano persiste

em coexistir sob o cimento

poluindo e nesse processo destruindo

a natureza com a sua bicharada

bem mais educada, afirmo.
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MÁGICO LUGAR

Aproveitando as férias da escola

para mim totalmente gloriosa,

decidimos ir acampar

numa ilha distante

e, realmente desértica

de gente que pode lhe sujar.

Por isso, por causa disso,

suas imensas dunas serem limpas

pois não existe lixo

pelo humano produzido

se tornando assim afirmo,

em um excelente lugar

para naturalmente se acampar.

O que não esperávamos

porque desconhecíamos

é, que esse lugar é verdadeiramente mágico

mas super gostoso de se estar.
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FAUNA FELIZ

Nesse dia de verão

e, como faço sempre,

caminhei até o campo

que sem enganos

possui uma flora e fauna

que, comigo se comunicam

realmente frequentemente.

E, quando nele cheguei

logo me deitei na sua verde grama,

para em seguida me encontrar

literalmente rodeado

por grilos e inúmeros pássaros,

que unidos vibrantemente cantavam

deixando-me como sempre maravilhado

com a felicidade que exibem

nesse magnífico lugar

cuja mágica realidade

deixa-me de verdade

por longas horas a pensar.
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QUADRO

Estava na cama sentado

olhando a pintura de um lindo gato

num quadro que tenho pendurado

na parede do meu quarto,

quando de repente

e, como faz sempre

após algum tempo olhá-lo

e, apenas usando

a minha mente chamá-lo,

e literalmente vê-lo sair do quadro

e, por um certo tempo

na minha cama ficar

conversando e brincando

até mamãe me chamar

para o café da manhã com ela

e o meu irmão saborear.
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BRINCANDO COM AS LETRAS

Ei! Adoráveis crianças,

repletas de amor e esperança,

vamos hoje brincar com as letras,

para assim nessa faceta

aprenderem a formar

as palavras que assim

corretamente agrupadas enfim,

lhes darão a compreensão

das frases por fim.

Para nesse fabuloso processo

realmente entenderes com nexo

tudo enfim.
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VIAJANDO DENTRE AS ESTRELAS

De estrela para estrela viajo

em pulos fantásticos

totalmente acrobáticos

mas de pura visão,

porque quero conhecer

e, assim aprender

tudo que abismado vejo

nesse cosmo de relevo

e grande saber.

Portanto assim vivo

visitando as galáxias,

belas e totalmente iluminadas,

daí achar realmente ser

um verdadeiro esplendor.



37     Silvio Parise

PIQUENIQUE

Numa tarde gloriosa

e, ao lado desse majestoso lago

fiz um grande piquenique

com a fauna que persiste

me abraçar nesse encantado lugar

por ser inteligente, de fato.

E, assim, sob a luz do sol

realmente quase sem fim,

passamos uma tarde maravilhosa,

comendo, conversando,

bebendo e sorrindo

devido às anedotas maravilhosas

que esses seres me contavam

sobre os humanos, é claro,
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porque em resumo nos acham

verdadeiros idiotas,

por estarem destruindo

um planeta tão rico e lindo,

em troca de um gozo passageiro.

Piquenique que assim me serviu

como uma magnífica lição

dada por essa fenomenal fauna

realmente totalmente sábia

e, cujo amor, ética, valor e vigor

francamente me cala

por tanto vos admirar

como também lhes amar,

em especial as suas risadas

que, pelo menos ao meu ver

são não só reais, mas válidas.
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BOLHAS DE SABÃO

No jardim estou

com os pássaros,

grilos e as borboletas

nesse dia tão lindo,

criando e soltando ao vento

bolhas de sabão

realmente super coloridas,

algumas pequenas, já outras grandes

aumentando assim a minha emoção

como também dessa magnífica fauna,

pois ao verem as bolhas de sabão

pelo vento sendo levadas

gritam com toda devoção.
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CRIATURAS VERDES NO JARDIM

Trabalhando nesse imenso jardim

cujo colorido, fragrância e beleza

realmente não tem fim,

vi rapidamente de um buraco sair

que, pensara ter sido construído

pelos diversos coelhos que habitam por aqui,

criaturas verdes parecidas com irlandeses

que, naturalmente me maravilharam

por agora saber, de fato,

que esses seres são reais

apesar de serem tratados

como simples folclore,

quando na realidade existem,

pois lhes vi do buraco saírem

em toda velocidade

escondendo-se por detrás

das inúmeras plantas

existentes nesse grande jardim

qual, amo de verdade.
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AS COLOMBINAS RÃS

Totalmente animadas

e, realmente pintadas

fantasiadas e mascaradas,

repletas de amor e muita graça

no clube gritando e pulando,

cantando e sambando,

vestidas de colombinas

numa grande mesa estavam,

realmente entusiasmadas

brincando mais um carnaval, de fato,

deixando-me também animado

ao vê-las de mesa em mesa

pulando, cantando e dançando

até o raiar de uma nova aurora.

Rãs que assim me mostraram

que sabem o samba dançar

como as canções cantar,

razão que me deixou impressionado

e não poder delas os meus olhos tirar.
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GRILO SABIDO

Estou totalmente apaixonado

ao ver no meu quarto

um grilo realmente sabido

todas as noites

com a sua viola a tocar

como também cantar.

Confesso ter ficado

francamente tão impressionado

que, ontem durante a noite

decidi com ele falar,

apesar de contas

a sua voz realmente encanta

daí naturalmente ficar sem dormir.

Conversa que me levou

melhor lhe conhecer

como também saber

que desde ainda muito jovem

tinha decidido que quando

crescesse, ele seria um cantor

e, assim se tornou.
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POETA LEÃO

Numa floresta encantada

de árvores multicoloridas

e, uma sábia fauna

existia um poeta leão

como também historiador

que tudo que nela passava

automaticamente narrava

em suas narrativas de grande valor,

sem contar com os imensos livros

assim como poesias

até nas pedras escritas

e, claramente visto

literalmente por todo lugar

pois, apesar de todos serem sabidos

ele é o único poeta, afirmo,

que essa linda floresta tem

para em versos as aventuras

livremente narrar.
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PIQUENIQUE

Num domingo ensolarado

fiz um alegre piquenique

na belíssima verde grama

desse campo que persiste

em realmente me surpreender.

Porque, quando me preparava

pacientemente para comer

vi uma literal imensidão

lentamente caminhando

e, contanto de mim se aproximando

que, totalmente abismado

por inicialmente ter pensado

parecer com um encanto,

confesso que não fiquei assustado

ao literalmente ver
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todo tipo de insetos

como também pequenos animais

quererem do meu lanche comer

que, acabei fazendo

um piquenique com eles

e, boquiaberto sabendo

que a minha língua entendem

daí, terminamos todos rindo

tanto pelo convívio como disso saber,

que esses seres apesar de pequeninos

têm grandes saberes e digo,

até combinamos um novo piquenique

para o próximo mês afirmo,

ficando com isso todos contentes.
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LAGO AZUL

Distante da Terra

e, situado numa pequena estrela

se encontra, de fato, esse lindo lago azul

onde todos os seus habitantes

são totalmente azuis e, é claro,

super inteligentes e aquáticos.

Eu os vi quando meditava

numa poltrona realmente confortável

num holograma telepático

onde telepaticamente me informaram

todos os seus dados

quais, não posso informá-los,

caso contrário me abandonarão.

Por amá-los de verdade

jamais revelarei esses dados

pois, quero naturalmente provar-lhes

que sou um amigo, de fato, como também

um dia quero com eles morar

nesse belíssimo lago azul

que até parece ser encantado.
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LAGARTA VIOLONISTA

Estava descontraidamente sentado

na grama totalmente verde

dentre uma flora super colorida

e, uma fauna verdadeiramente ativa

quando repentinamente vi

uma imensa lagarta

com os seus ferrões esfregando

no lado de uma grande folha

e, com essa vibração

incrivelmente sons emitiam

parecidos ao violino

e, quando entendi aquilo

que naquele momento estava acontecendo

literalmente me vi cercado

por um grande número de insetos

e até mesmo de pássaros

que no ar cantavam e dançavam

criando assim um festival

que, realmente só terminou

quando a chuva chegou

e, assim, todos verdadeiramente afugentou.
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PATO GOZADO

Cantando, nadando e dançando

para uma imensa bicharada

num lago imenso e totalmente azul

super feliz estava, de vez em quando

acenava insistindo em confirmar

que atenção prestava à imensa bicharada

que, da grama lhe assistiam, sem pestanejar.

Porque, realmente dele gostavam

por simplesmente achá-lo gozado,

mas também porque o show que assistiam

e, assim se divertiam

realmente não tinham de pagar,

e até mesmo o rigoroso sol do alto onde está

dava grandes risadas com as palhaçadas

que esse divertido pato

fazia constantemente, de fato,

daí a plateia lhe adorar.
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PERALTICES DE MENINO

Éramos todos crianças

estudando na mesma escola

pública e gloriosa

porque as nossas professoras

literalmente nos amáva.

Mas, por sermos peraltas

muitas vezes abusávamos

da liberdade que tínhamos

e, em vez de irmos para as salas de aula

ficávamos após o recreio jogando bola

no seu grande pátio,

nunca fomos suspensos

talvez por não sermos violentos

e, apenas brincarmos

nos momentos que não devíamos, de fato.
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CASA DE FLORES

Gosto imensamente de caminhar

num bosque que está

bem perto de casa

para, assim, melhor conhecer

tanto a flora como a fauna

como também melhor viver.

Acontece que não esperava ver

um casal de lindas borboletas

saírem de sua casa

feita totalmente de flores

coloridas e cheirosas

realmente majestosa

além de grandiosa

graças ao amor que têm pela vida

e, portanto como tantos, pela morte.
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TERRA DE INSETOS

Viajando pelo universo

colorido, vibrante e complexo,

visitei um planeta

que, verdadeiramente me mostrou

tanto a beleza como a grandeza

dessas criações atesto.

Por totalmente ser habitado

por insetos, de fato,

grandes e super inteligentes

ao ponto de literalmente me calarem

quando comigo se comunicaram

telepaticamente e me mostraram

tudo que criaram, de fato,

e, bem melhor que a gente.
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HORIZONTE COLORIDO

Brincando de pular corda estava

e, quando realmente me cansei

fui brincar com as minhas bonecas

como se fosse a professora

numa sala de aula,

então peguei um giz amarelo

e, levantando o meu braço

imaginei que estava desenhando

realmente no espaço

um horizonte colorido

e, nele coloquei afirmo

flores por todo lado.



53     Silvio Parise

NAS ASAS DA BORBOLETA

Num mundo totalmente mágico

onde tudo literalmente é realizado

através da mente,

de repente me vi voando

nas asas de uma grande

e bela borboleta

que, assim me mostrou

a beleza e a grandeza

que tanto a fauna como a flora

colorida, bonita e cheirosa

realmente têm

em relação à vida,

sempre ativa e formosa,

daí termos de cuidar

e, portanto amar

por ser verdadeiramente preciosa.
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O SOL SORRIU PARA MIM

Estava jogando uma pelada

na areia dessa linda praia

e, após fazer dois gols

e ver o nosso time vencer

corri até o mar e, de cabeça

na onda mergulhei e, quando me levantei

e rapidamente o sol olhei

então abismado vi ter com um olho piscado

como também por estar animado

sorriu para mim, deixando-me literalmente

impressionado com esse seu rápido ato,

pois não pensava que me olhava

nem tão pouco que de mim gostava

por ser um grande astro

enquanto eu, um simples humano, de fato,

saindo em seguida correndo

totalmente animado dali pois, agora

sentia todo o meu corpo queimar

pois me beijava com os seus raios

realmente quentes e sem fim.
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CONVERSANDO COM OS PÁSSAROS

Adoro caminhar

todos os dias até o lago

para, assim, de fato,

com os lindos pássaros

grandes e coloridos conversar

e, deles naturalmente buscar

experiências vividas

que sei poderão mudar

o jeito que muitos pensam

e, por isso assim vivem

erroneamente sempre pensando

estarem totalmente certos

e, portanto não terem enganos,

apesar de suas vidas o oposto mostrar.
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MUNDO DOS GATOS

Esperto e realmente animado

miou e em seguida lavou

os seus brancos bigodes

pois tinha acabado de comer

um delicioso almoço em forma de patê.

E, após calmamente água beber

correu atrás de uma bola e começou

brincar como também pular

para, após algum tempo brincar

e, naturalmente se cansar

foi até o banheiro fez xixi e cocô,

caminhou até o grande tapete

e, cansado nele se deitou

para o seu costumeiro cochilo tirar

e, quando dele despertar

repetir tudo mais uma vez

por ser um gato domesticado,

por isso até a televisão gosta de olhar

quando lhe ligo, é claro.
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CHÃO RACHADO

Devido a alguns terremotos

e as altas temperaturas

geradas tanto pelo sol

como as grandes ilegais queimadas

em várias áreas verificadas,

o chão literalmente rachou

criando impressionantes fendas

parecidas com as valas

que constantemente fazemos

para esconder as mortes causadas

por esses terríveis criminosos

da natureza em nossas estradas

que só têm um fim,

a ganância e mais nada.
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SABIÁ NO PÉ DE SAPOTI

Num pé de sapoti

mora um lindo sabiá

que todas as manhãs

tanto canta como conversa

com os diversos sapotis

que, agarrados aos galhos

tomam banho de sol

e, assim se fortalecem

para serem alimentados

como também comidos

por toda espécie de seres

incluindo o sabiá
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nesse ciclo de vidas sem parar

por ser uma natureza viva

e, portanto de movimentos

de seres vibrantes e infinitos

como são no céu as estrelas,

daí não podermos contá-las

por serem realmente vastas

e, pulsarem sem parar

vibrando como está esse sabiá

nesse sapotizeiro realmente cheio

de frutas para todos alimentar

fortificando assim o mundo inteiro

que, por isso vibra como esse sabiá.
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ARCO-ÍRIS

Estava na verde grama sentado

participando, de fato,

num piquenique dado

pela flora que coexiste comigo, é claro,

quando repentinamente surgiu

um imenso e belo arco-íris

e, no gramado refletiu

as suas belíssimas cores

que, até mesmo o sol sorriu

ao ver tanta beldade

nessa natureza sempre viva

razão de orgulho e felicidade

por nela não conter maldades

e, como um espelho ser

sempre sinônimo de felicidade,

por isso reunidos estamos

nesse festivo piquenique

felizes de verdade.
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BANHO DE SOL

Tomando banho de sol

numa belíssima pedra

relaxados estavam

após por muito tempo

terem realmente ficado

conversando e nadando

nas águas desse imenso lago

realmente gelado

por ainda naturalmente ser

início de primavera

no Canadá, de fato.

Por isso reunidos

naquela gigante pedra estavam

agora, simplesmente descansando

pois, em breve irão voar

no sentido Norte,

onde nasceram e por pouco tempo viveram,

porque tiveram logo de migrar

por causa do grande frio

que, naturalmente causa a morte.
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EM CIMA DO MURO CANTAVA O GALO

Parecia ser um absurdo

mas, abismado lhe olhava

em cima do muro

e, realmente contente

sob um sol ardente

bem alto a todos cantava

e, quando a hora do almoço chegava

trazia uma grande bicharada

para comigo na varanda de casa

calmamente virem comer

e, por um bom tempo conversar

sobre tudo que via

nesse encantado lugar.
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NAVE DE PAPEL

Na leitura estavam numa elegante e confortável

sala de aulas cuja professora lia e, em silêncio

todos escutavam até que de repente

abismados ao mesmo tempo gritaram,

uma nave de papel!

Que, levitava silenciosamente do lado de fora

da imensa janela com seres pequeninos

que se pareciam com formigas

através de uma pequena janela eles olhavam

como se estivessem realmente admirados

por verem aquelas belas crianças reunidas

bem comportadas aprendendo a língua, de fato.

Como sendo pelo vento soprada

a nave de papel rapidamente desapareceu

deixando-os totalmente curiosos

se o que viram fora verdadeiro

como também perguntando e, a si mesmos

interrogando se realmente retornarão

a essa experiência extraterrestre

naturalmente por terem gostado.
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CHUVA COLORIDA

Estávamos todos brincando

quando repentinamente surgiu

um enorme arco-íris

que, logo após se transformou

numa chuva colorida

de grande porte e fulgor

que, assim naturalmente

a todos realmente animou

pelos seus pingos serem

verdadeiramente da cor do arco-íris,

portanto multicoloridos,

daí ter causado tanto explendor.
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DESPENTEADO

Despenteado e totalmente nu

do banho acabara de sair

e, até a sala caminhou

agarrado ao seu boneco

grande e de pano formado

na figura de um palhaço

para, assim no chão se deitar

e com ele abraçado olhar

na televisão o seu predileto show

que é um desenho animado

onde ri com todo vigor

na sua inocência de criança

repleta de esplendor, de fato.
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ANIVERSÁRIO

No dia do seu aniversário

onde com os seus coleguinhas celebrou

a passagem do seu quinto ano de vida,

além do bolo, salgadinhos e refrigerantes

tomaram também sorvete

devido ao grande calor nesse verão, de fato.

E, quando chegou o momento

de abrirem os presentes

além das diversas roupas que recebeu

estava dentre eles um belíssimo computador

qual totalmente lhe fascinou

e, fora ali que os seus pais falaram

a todos que em seu quarto estavam,

queremos que ele seja um engenheiro

ou, realmente um grande criador

de jogos eletrônicos,

por isso no conhecimento investimos

para, assim vê-lo naturalmente crescer

e, profissionalmente vencer,

tendo portanto uma vida de esplendor.
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LAGO DE PÉROLAS

De férias da escola

saímos para passearmos

de bicicleta, é claro,

sob um sol realmente dourado

após toda noite ter chovido, de fato.

Mas, o que não contávamos

foi o que nos ocorreu

após termos pedalarmos

mais de uma hora, de fato,

pois o exato lugar

onde paramos para descansar

repentinamente se abriu

e, juntos caímos nesse imenso

como profundo buraco

nos ferindo devido às pedras,

mas não morremos
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e, de tudo isso o mais incrível

é, que, caímos num tunel

que nos levou até um pequeno lago

feito de pérolas amarelas

quais jamais tínhamos visto

e, tanto gigantes como falantes

que nos deixaram assustados

e, usando as pedras como se fossem degraus

saímos dali correndo

deixando as nossas danificadas bicicletas para trás

devido ao grande medo que tivemos

quando aquelas exóticas pérolas

em alto som os nossos nomes falaram

como se realmente já nos conhecessem,

por isso daquele grande buraco saímos

literalmente apavorados.
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FANTASIA

Em completa harmonia

caminho nesse jardim

de flores quase sem fim

viçosas, coloridas e cheirosas

onde os pássaros comigo falam

e, as borboletas que nele passam

param e me beijam

sob o charmoso sorriso do sol

ameno, mas preciso

por tudo iluminar sempre.

E, nessa fantasia vivo

sonhos de menino

curioso e sempre ativo

em seus pensamentos criativos

de paz, amor e grande esplendor

pois, é assim que vivo

nessas criações de sabor.
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INVESTIMENTO

O maior investimento que se pode

e naturalmente devemos fazer

em realmente qualquer ser

está na educação, caso contrário

esse ser se tornará em mais um

coitado totalmente ignorante, é claro,

por lhe faltar o saber.

FOGOS DE ARTIFÍCIO

Na festa estávamos

totalmente animados

comendo e bebendo

como também vendo

os fogos de artifício

realmente coloridos

formarem desenhos no céu

em explosões que nos deixavam

realmente impressionados,

tanto pela beleza

como pelos rápidos desenhos

que no espaço formavam.
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FARSA

Após recentemente ler sobre a lei Áurea

criada pela princesa Isabel e veemente

no meu tempo nas escolas ensinada,

cheguei à conclusão que na realidade

não passou de uma farsa,

porque o que fora escrito no papel

e eventualmente transformado em lei

na realidade em nada beneficiou

o ser negro que, em seu cotidiano

continuou a ser discriminado

devido o fato de nada poder ter.

Por isso após atentamente ler vi que

tudo que aprendi foi realmente falso,

pois não passou de uma farsa cautelosamente

bolada para favorecer a burguesia

que tantas agonias causou e, literalmente

ajudou que essa digna raça passasse à

criminalidade devido à falta de oportunidades

por desde o início terem sido

discriminados de verdade.
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RECORDAÇÃO

Hoje após o café matinal

e, como geralmente faço,

caminhei até o jardim

e, sentado na preguiçosa

com os meus olhos fechados

escutava toda prosa

de literalmente dúzias de pássaros

que entre si naturalmente conversavam

e, logo me recordei

de um belo canário

que o meu vizinho tinha

e, infelizmente lhe mantinha engaiolado,

contanto prisioneiro

sem nada de mal ter feito,

caso que me deixava injuriado.

Essa lembrança me ocorreu

enquanto alegremente escutava

belos cânticos e falas

desses lindos pássaros

totalmente livres, de fato.
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SURDO E MUDO

Ainda jovem comecei a trabalhar

para assim ajudar

a sustentação do lar

e, toda vez que caminhava

sempre em sujas calçadas

para o meu pão ganhar,

na mesma esquina sempre estava

lamentavelmente pedindo esmolas,

um jovem surdo e mudo

totalmente sujo,

situação que achava um total absurdo,

porque não entendia

o por quê, que não lhe colocavam  numa escola

para que assim pudesse aprender
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e deixasse de sofrer

uma vida tão inglória.

Até que certo dia

não lhe vi naquela agonia

e, ao jornaleiro perguntei

se ele tinha lhe visto

e, triste em voz baixa me revelou

que ontem no final da tarde

um caminhão lhe atropelou e nem parou,

portanto ele tinha descansado.

Confesso ter ficado revoltado

com aquele destino,

qual, hoje lembrei, apesar de ser passado.
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A IGREJA DO PASSADO

Recordando esse belo fato

da minha esplêndida juventude,

recordo a igreja do passado

com saudade, de fato,

por realmente ter sido gloriosa.

Me refiro a denominação católica

com os devotos padres na realidade

celebrando as missas em latin de verdade,

incluindo até mesmo os próprios cânticos

que aprendíamos com toda naturalidade

ensinados pelas freiras

quase todas professoras

realmente de todas as Artes.
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Mas, quando a segunda reforma chegou

através do segundo concílio,

tudo começou a rapidamente mudar

e a igreja literalmente se transformou

para nunca mais voltar

ao que foi com tanto valor.

Hoje, é uma sombra do que era

porque radicalmente se transformou,

e até mesmo as escolas católicas

com todo o seu esplendor

quase que não mais existem,

enquanto os abusos sexuais

de crianças ainda persistem

deixando-me assim pensativo e triste

com o caminho que tomou.
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EXTRATERRESTRES

Hoje, após o delicioso café matinal

fui até o meu escritório

e, na minha escrivaninha

repentinamente surgiram memórias de um passado

que, por muito tempo deixaram-me

naturalmente a pensar sobre esses fatos

comigo ocorridos, quais afirmo,

literalmente me mudaram, de fato.

Porque ali no bairro do Espinheiro

seguido pelo da Encruzilhada,

ambos na cidade de Recife,

onde passei toda a minha juventude,

recebia visitações quase diárias

de diferentes seres extraterrestres

que, mesmo naquela altura me informaram

em suas comunicações sempre telepáticas,

que nesse universo onde coexisto

as criações foram e são vastas

por esse planeta ser um laboratório

exatamente como existem por todo o cosmo

repleto de diferentes vidas e graça.
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No início realmente pensava

isso se tratarem de espíritos

pelo fato que a mim repentinamente apareciam

como também desapareciam

mas com o tempo francamente entendi

se tratarem de seres extraterrestres

e, que até hoje comigo se comunicam

telepaticamente e à distância

ou, quando estou praticando

a ciência da meditação

ou, simplesmente quando estou dormindo

pois, as comunicações têm várias formas

devido ao fato de serem super avançados,

razão que me calo,

enquanto deles aprendo fatos,

daí não estar decepcionado,

pois são verdadeiros e me falaram

que tudo isso que nesse cosmo vejo

foram eles quem criaram.
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PARADA DE ÔNIBUS

Hoje, após saborear

o delicioso café matinal,

por ser um dia chuvoso

não saí para caminhar até o jardim

como faço sempre com muito gosto.

Então na poltrona me sentei

e passei a recordar

a vida sempre corrida e difícil

que desde adolescente tive de enfrentar.

E logo me lembrei da parada de ônibus

que, por tantos anos usei

para no trabalho chegar

e, mais um dia duro enfrentar

até a noite chegar

e, para o colégio rapidamente

dali como sempre caminhar.
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REVELAÇÃO APÓS O GRANDE APAGÃO

Estávamos na estação do verão

sentados confortavelmente no terraço

conversando sobre diferentes fatos

quando de repente coletivamente vimos

uma luz vermelha pulsando no céu

para, repentinamente sofrermos

um grande apagão,

foi exatamente aí onde essa luz parou de piscar

e, para a nossa surpresa apareceu

uma espaçonave de forma triangular

de cor preta e, que, literalmente cobriu

tanto a lua como as estrelas

por ser uma nave-mãe com toda certeza

que, silenciosamente passou

e tudo propositalmente desligou,

deixando-nos abismados a lhe olhar.



81     Silvio Parise

MADRUGADA VIOLENTA

Vividamente me lembro

ter me despertado

com o terrível som de tiros

e até mesmo de granadas,

que literalmente aterrorizaram

os residentes dessa praça

em pura Penha

onde essa urbana guerra

causou muitas desgraças

devido às inúmeras balas perdidas

por causa das rajadas das metralhadoras

que, por aqui não faltam,

por serem vastas.
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SINOS DA IGREJA

No lugar onde por um tempo residi

existia uma grande igreja

de denominação católica

que possuía dois sinos

que, por duas vezes soavam

realmente bem alto

um som que achava ser lindo

mas, que também deixava

alguns vizinhos revoltados

pelo barulho que criavam.
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Confesso que eles nunca me perturbaram

pois, de fato, até mesmo gostava,

pois essa era a maneira de alertar

os seus fiéis minutos antes da missa começar

e, hoje, recordando esse lugar

tenho até saudades,

porque barulhos agora fazem,

mas na realidade

não são causados mais por sinos,

mas pelos sons abusivos vindos

tanto de carros como dos disparos

de munições de calibres terríveis,

daí sentir saudade dos sinos

e, de um tempo que pensava não ser livre.
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O TEMPO LEVOU...

Desde criança que ouvi

os idosos sempre falarem

os anos realmente passarem

realmente rapidamente

mas, por ainda ser uma criança

não levava seriamente.

Hoje, claramente vejo

isso ser o fato,

pois quando me lembro

das coisas que fazia quando menino,

vejo que tudo passa,

e comparo o tempo com o vento,

porque tanto a minha juventude

repleta de graça

como também as lembranças

o tempo levou...

Deixando-me aflito e sem graça.
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CIGANOS

Semanalmente chegavam

com as suas enormes famílias

e, em frente da nossa casa paravam

e como um praxe perguntavam

se nós tínhamos algo para lhes dar

e, para não ficarmos marcados

pois, tinham o terrível costume de roubar

quem nada lhes dava,

antecipadamente separávamos

aquilo que podíamos lhes dar.

Ficavam agradecidos

e uma vez até os meninos

do lado de fora banho tomaram

enquanto as meninas e os adultos

as suas roupas não tiraram,

portanto apenas se molharam

tentando o calor afastar.
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VASO CHINÊS

Como lembrança de aniversário ganhei

um belíssimo vaso chinês

de cerâmica e magnificamente pintado

de azul, branco e dourado,

trazendo esplêndidas gravuras

de belas borboletas

que, simplesmente me deixaram

realmente maravilhado

pela incrível arte contida nesse vaso

feito na China,

país que admiro, de fato.
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JUREMA

Quando vivia em Recife

no bairro da Encruzilhada,

na rua Domingo Bastos

que, em si é uma viela,

tinha na sua pracinha

uma bela e velha árvore de Jurema

que dava uma grande sombra no período da tarde.

Sempre quando podia ali me reunia

com os meninos vizinhos

onde livre brincávamos

e, nela coletivamente mijávanos,

num tempo onde a inocência ainda reinava,

enquanto a Jurema silenciosa nos olhava.



88    Silvio Parise

PROCISSÃO

Quando era criança

com mamãe e o meu gêmeo irmão

seguindo a tradição

que, francamente não leva a nada,

seguíamos a procissão

segurando uma vela na mão

que por tantas vezes, me queimou

porque a cera com a quentura da chama

derramava dentre os meus dedos

quando o próprio vento não lhe apagava.
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Tradição que nunca me esqueci

e, que fiz quando criança,

hoje já não mais existe,

pois com a educação e evolução

vemos que a procissão na realidade

era um momento em que esses fiéis

juntos se aglomeravam e fofocavam

durante os quase um quilômetro andando

com uma vela acesa ou pelo vento apagada

na grande maioria sem saber de nada,

estavam ali apenas pela tradição

e a fé numa estátua criada

pelo homem que tudo faz e consome,

pois da bíblia não sabiam de nada,

apenas de acompanharem

cegos na realidade, tradições.
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INFÂNCIA

Recordo com grande exuberância

toda a minha infância

apesar de dificuldades passar,

porque me ensinaram a valorizar

a vida, como um todo,

e naturalmente aproveitar

realmente todo momento

estudando, pesquisando e aprendendo

para, então não existir em lamentos

ou abraçar caminhos escuros

e, depois graças aos absurdos

na vida se lastimar

pelas escolhas feitas

sem obviamente pensar

e, assim atolado na lama passar.
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ESCOLAS PÚBLICAS

Guardo ótimas lembranças

tanto das escolas públicas onde estudei

e, excelentes notas tirei

como dos magníficos professores

que realmente se dedicavam

ao ensino básico

fundamental para termos esse quadro

e, naturalmente facilmente passarmos

de ano sempre no topo, é claro.

Por isso nunca lhes esqueci

porque verdadeiramente aprendi

a língua do país onde nasci e cresci

hoje, essa maravilhosa Literatura

escrevendo e publicando ao mundo, de fato.
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MARIA DE JOSÉ

Numa vila onde morei e, naquele tempo

conhecida como a vila das lavadeiras,

tínhamos como vizinhos um casal

que tinham seis filhos, duas meninas e

quatro meninos, eram realmente pobres,

ela era uma lavadeira e ele um pintor,

mas todos lhe conheciam como Maria de José,

verdadeiros trabalhadores mas, pela falta

da educação não tiveram possibilidades de

crescer naquela sociedade em desenvolvimento.

Dali saí e por isso nunca mais lhes vi,

mas soube através de um amigo

que ambos se passaram de tuberculose

e, que todos os seus lindos filhos

foram por três pessoas adotados

e, que de universidades se formaram

e, que já eram casados,

me aliviando portanto por saber

que marginais não se tornaram.
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TRICORES DA VOVÓ

A minha avó por parte materna

era uma exímia tricoteira

como também bordadeira

e, crocheteira,

que naturalmente me impressionava

pois, na realidade pouco olhava

para o que estava fazendo

mas sim, para o que estava

atentamente vendo,

novela que os seus olhos não tirava.

Fazendo assim colchas que assim

as suas inúmeras filhas davam

geralmente pelo Natal,

festa que verdadeiramente adorava.
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PELADA DE RUA

Quando menino sempre gostei

de jogar bola em plena rua,

muitas vezes parando

para que os poucos carros

pudessem na rua passar

onde uma gostosa pelada

unidos jogávamos.

Pois morávamos num simples bairro

conhecido por ser das lavadeiras,

porque inicialmente fora construído

para essa humilde classe da sociedade

pobre de verdade.

Com o tempo uma nova vila fora construída

e, com isso ficou dividido

em vila velha e nova,

essa última era onde morávamos

e, essas notórias peladas

no meio da tarde depois da escola

contentes jogávamos.
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NOITE DE SÃO JOÃO

Quando era criança

residindo em Recife

e, de férias da escola,

costumávamos o São João passar

na residência de uma professora

que residia no interior

por ter sido transferida

para ensinar num colégio

onde com o tempo tornou-se diretora.

E, apesar de ser proibido

por provocarem incêndios
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soltarem os balões

grandes e super coloridos,

na realidade ninguém respeitava

mas, o que realmente mais me admirava

era o tamanho e altura das fogueiras

que, por toda noite a lenha queimava

causando assim muita fumaça,

sem falar das quadrilhas,

fogos de artifícios, comidas e bebidas,

causando assim uma noite inesquecível,

por isso até hoje me lembro

do São João sem lamentos

por ser uma festa cuja tradição

agora está quase perdida.

porque poucos hoje ela praticam.
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CINEMA

Lembro até hoje

o primeiro filme que vi

na época chamada de grande tela

sob o ar-condicionado

e, uma cadeira relativamente confortável.

Éramos quase quinze crianças

que, pela primeira vez saímos

sem os nossos pais

tomando o ônibus elétrico

para o centro da cidade

numa tarde de domingo

cujo céu estava um brinco

para no cinema assistirmos

um filme de desenho animado super lindo

qual, realmente nunca me esqueci,

intitulado "A Dama e o Vagabundo",

que até mesmo chorei, de fato.
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FOGO PESADO

Estava dormindo, cansado

após mais um dia de trabalho

na matriz do Banco Nacional

perto do “balança mas não cai”,

quando aproximadamente duas da manhã

fui despertado com fogo pesado

que me deixou tanto acordado

como realmente apavorado,

retornando aos Estados Unidos ainda aflito

mas triste por ter de partir

e, deixar o meu trabalho

e os amigos que fiz, de fato.

Mas com o tempo fiquei sabendo

que alguns desses meus amigos

realmente também saíram

para aqui e a Europa

onde vivem agora tranquilos.
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O VELHO VIGÁRIO

Na igreja que frequentava

tinha um velho vigário que toda vez

o sino, antes de cada missa tocava,

e assim os fiéis chamava.

Mas certa manhã o sino não tocou

e, por já estarmos habituados ao sino escutar

então naturalmente estranhamos

a igreja, os seus fiéis, naquele dia não chamar.

E, quando chegou o horário durante a tarde

para o sino tocar,

em seu lugar ficou o silêncio,

ficando pelo nosso vizinho sabendo

que o vigário tinha falecido

e, por isso o sino não soou

nunca mais naquele lugar.
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LAVADEIRAS NO RIO

Quando era criança

costumava com mamãe passear

em lugares no interior

desse Nordeste cujo horror

a seca misturada com a pobreza

muita gente sem piedade arrasava.

Essa casa cuja dona era uma professora

que fora transferida de Recife para esse lugar

onde terminou sendo a diretora

de uma escola pública

e, onde a merenda davam sem reclamar,
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tinha um estreito rio

que passava detrás de sua casa

onde todas as manhãs se avistavam

lavadeiras lavando roupas

enquanto as suas crianças

nuas no rio seus banhos tomavam.

Calado com os meus botões pensava

na dureza daquelas vidas

apesar da grande graça

que à distância via em frente a uma mesa farta

que, francamente me encucava

por ver tanta desgraça.
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ARPOADOR

No início da década de oitenta quando o Rio

jorrava amor, pois nunca perdeu o seu esplendor,

regressei e por alguns meses

no Banco Nacional trabalhei.

Apesar do baixo salário que recebia como

bancário, mesmo trabalhando na sua matriz

e, somente por seis horas, de fato,

no horário de uma da tarde até as sete da noite

pegando o ônibus de número 350

para a Penha, super lotado, mas pelo fato

de estar na minha cidade, adorava.

E, quando o final de semana chegava

porque não trabalhava, ía com alguns colegas

e amigos até a praia do Arpoador

ver a garotada surfando

e, nas asas delta livremente voando

e, com isso mostrando que apesar da violência,

o Rio é um lugar repleto de graça,

por isso dele sempre lembrar.
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BANANEIRAS

No quintal da casa dos meus avôs

tinham três tipos de bananeiras

e outras diversas frutas

que, quando maduras deixavam

um cheiro realmente fantástico no ar,

que, naturalmente me lembrava

quase automaticamente,

os pratos de salada de frutas

que comíamos frequentemente.

Mas, o que francamente

sempre me marcaram

foram as bananeiras

que, quando vistas ao longe

pareciam ser pepitas de ouro, achávamos.
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NOITE DE TERROR

Mal tinha me deitado

após mais um dia trabalhar

no banco com baixo salário

e, assim totalmente esgotado

me sentindo como escravo

e, devido às dores no corpo

descansar deitado e tentar dormir,

após duas horas terem passado

quando literalmente fui da cama sacudido

com os terríveis sons das granadas

como também de um tiroteio ativo,
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tendo tempo apenas para me jogar

ao frio chão e nele ficar

até o início de um novo amanhecer

e, ao longe inúmeros corpos ver

sem vida ensanguentados no chão.

E, após mais uma noite de terror ter passado

então naturalmente decidi dali me mudar

e nunca mais retornar, é claro.

Essa experiência me mudou

pois claramente vi

o drama passado de quem é favelado

mas, que trabalha árduoamente

sob um sistema feudal e totalmente escravo,

por isso não conseguem subir, de fato.
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CULINÁRIA

Visitando o Nordeste voltei a provar o que

a Bahia tem e não vejo em outro lugar;

como por exemplo, comidas realmente

típicas desse espetacular lugar.

Pois em Salvador comi

o seu famoso vatapá, peixe ao côco,

acarajé apimentado e sopa de sirí,

assim como outros exóticos pratos.

Provando que, de fato, tem uma vasta culinária

totalmente diferente das tão frequentes

que as outras regiões como sempre

oferecem em seus cardápios

realmente variados

quais, dependem do seu lugar.

Bahia que me deixou saudades

devido a sua incrível hospitalidade

e uma culinária

inexistente noutro lugar.
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CALDO DE CANA

O Nordeste brasileiro devido as suas grandes

plantações de cana de açúcar,

tem em vários lugares de suas inúmeras cidades

o seu suco popular intitulado "Caldo de cana",

que na realidade é a própria cana passada

por uma máquina que totalmente lhe esmaga

e, dela naturalmente extrai

esse caldo servido com gelo

mas, que realmente tanto mal faz.

TEMPERO

Tanto da calçada como na praça

localizada na diagonal

desse típico restaurante

realmente fenomenal,

pela sua culinária ser

totalmente francesa,

aumentando assim a grandeza

desse pequeno lugar

que amo com toda certeza

por ser realmente espetacular.
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NA CRISTA DAS ONDAS

Na crista das ondas estavam

surfando e assim aproveitando

mais um dia de sol

nesse Rio simplesmente fantástico!

Porque estavam treinando

para o próximo campeonato

mundial de surfe,

porque amam esse esporte, de fato.

E, francamente, pelo tudo que vi,

naturalmente acredito que irão fazer

um emocionante campeonato

e, até mesmo o título de campeão mundial

do Havaí merecidamente trazer.
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VIOLEIRO

Vi um documentário

sobre um violeiro gaúcho

que, simplesmente me deixou fascinado

pela beleza da terra e o seu amor

pelos pampas, de fato.

De viola afinada e uma bela voz

ao lado do curral cantava

rodeado de familiares e amigos

numa noite verdadeiramente estrelada.

Violeiro que claramente demonstrou

um belo e profundo amor,

enquanto calmamente tomava

o chimarrão que nessa região

é como se fosse uma água abençoada

que, literalmente todos bebem

até mesmo quando estão nas estradas

para ganharem o seu pão e mais nada.
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CONCHAS NA AREIA

Quando chega o verão gosto de acampar

e, assim aproveitar toda a exuberância

que a natureza livremente nos dá.

E, assim, após chegarmos

nessse lugar realmente fantástico,

rapidamente checamos

e logo fomos para a casinha

de costume as bagagens deixar.

Porque nesse acampamento,

apesar de ser rústico,

tem tudo que precisamos

incluindo eletricidade

e, portanto, calmamente caminhando

nessa distante praia cuja beldade

nos fascina na realidade,

vi e coletei belas conchas

que na branca e limpa areia estavam

realmente quase enterradas

no imenso areial dessa magnífica praia

de altas e lindas dunas

criadas pelo vento de verdade.
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ASSIM ADORMECI

Realmente cansado

após realmente desfrutar

mais um magnífico dia

totalmente ensolarado

e, naturalmente agitado

apesar de num acampamento estar,

adormeci escutando

o ciclo natural do mar,

com as suas ondas batendo

nas belas e grandes pedras

que, literalmente nos protegem

do mar realmente avançar

e, assim, naturalmente tomar

esse precioso lugar

que retorno muitas vezes

pela natureza realmente amar.
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PESCADO

Acordei bem cedinho

ao maravilhado escutar

belíssimos cânticos de pássaros

dançando e sobrevoando animados

esse maravilhoso lugar

onde a natureza, de fato,

insiste em sua grandeza mostrar.

E, após um delicioso café

calmamente saborear,

me troquei e alegremente caminhei

no sentido onde o mar está.

Onde vi uma embarcação chegar

trazendo pescado do mar

e, por ver serem frescos,

pedi no almoço sem medo

peixe que realmente gostei

portanto, sabendo que pedirei

sopa dele quando o jantar chegar.
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COQUEIRAL

Além do sublime cenário

que os coqueiros realmente causam

nessa tanto imensa como magnífica

limpa orla marítima

também quase diariamente vejo

gente filmando e fotografando

esse belíssimo relevo,e parte desse

coqueiral que assim

está ficando famoso

por ser realmente grandioso

e, assim fazer parte

dessa natureza que sem vaidades

a todos se mostra, como um todo, de verdade.
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CABANA

Sempre quando posso

visito esse magnífico lugar

ao lado de dois grandes lados

e uma distante montanha

onde foram incrivelmente construídas

diversas aconchegantes cabanas

que, realmente nos dão um belíssimo visual

desse pequeno paraíso onde costumo afirmo,

dentre flora e fauna me deleitar.

ECLÍPSE SOLAR

Acho realmente incrível

naturalmente saber que tudo

realmente existe numa rotação

perene de ciclos e frequências

que, assim, causam quando estão

lineados eclípses fantásticos

apesar de verdadeiramente rápidos,

incluindo até mesmo o sol

estrela gigante, de fato.
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REVOLTADA

Claramente vejo

que a natureza está revoltada

por isso até mesmo as estações

estão literalmente afetadas

e, em vez de seguirem no padrão

adquiriram diferentes normas

e, essa é a razão

de estarmos vendo

essas confusas diferenças climáticas

realmente ocorrerem fora de suas épocas

causando pânico e calamidades

na realidade em toda terra.
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CANTA SABIÁ

Visitando o Nordeste

região não onde nasci

mas, que realmente vivi

quase vinte e um anos de minha vida,

lamentavelmente vi

ainda ser muito sofrida

devido à falta de crescimento social

apesar dos grandes desenvolvimentos

realmente conseguidos

e, pela sua natural beleza

tem grande potencial

para realmente se desenvolver

e, aumentar a sua riqueza

com estudos e trabalhos ao nordestino,

povo sofrido, de fato.
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S.O.S. PLANETA

Devido ao rápido aquecimento

desse planeta causado

tanto pelos naturais ciclos

mas, também pelo homem, de fato,

vejo real e nitidamente

que não temos tempo para perder

nessa luta pela sobrevivência

de todos que nele estão, é claro.

S.O.S. Planeta nesse sentido claro

se torna num alerta e grito

desses que não escutam nem veem

pelo estúpido dinheiro terem sido

verdadeiramente comprados

enquanto isso, o planeta vem nos dizendo

que o seu tempo está literalmente contado.
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MOMOPÓLIO DO AGROTÓXICO NO BRASIL

É realmente terrível se observar

o que grandes companhias europeias

como também americanas

vêm através do dinheiro

e, portanto da compra de políticos

conseguindo que aprovem leis

que aceitem literalmente

que os venenos contidos em seus produtos

sejam em nossas terras, águas e ar espalhados

dando-nos câncer e matando preciosos insetos

como as abelhas, os bons micróbios

como também pássaros e borboletas

que me deixam simplesmente indignado

com esses políticos mentirosos e corruptos

que deveriam estar presos
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pelo terrível dano ecológico

que estão dando a todos

sob a mentira que esses agrotóxicos

aumentarão a produção,

eles são uns criminosos

pois, esses químicos só trazem destruição,

porque a razão no aumento da produção

tem a ver com o aumento nas terras plantadas

e não por causa desses químicos

colocados no nosso precioso chão

que, assim invadem tanto o ar

como as nossas águas que ficarão contaminadas

e, como geralmente não são tratadas

terminamos ao bebê-la nos contaminando

e, de câncer se passando sem recebermos nada.
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ENERGIA LIMPA

Vamos rapidamente investir

na produção de energia limpa

para assim darmos continuidade

saudável na realidade

ao nosso habitat

e, aos seres vivos que nele habitam

como também os que virão

no futuro habitar.

BAILADO DAS GAIVOTAS

Na praia agora estou maravilhado

admirando esse mar belo e profundo

e, imenso de se navegar

para, repentinamente ver diversas

gaivotas bailando no céu azul

nessas ondas sem fim

sempre também em movimento

que, realmente sinto

nunca terá um fim.
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NUVENS ESQUISITAS

Gosto sempre de olhar

para o céu por achar

que tudo de bom vem do Alto

mas, para a minha surpresa

hoje vi nuvens esquisitas

tanto pela cor que apresentavam

como pelo seu formato

esquisito, de fato,

porque em vez de naturalmente

no espaço trafegarem

ficaram por um certo tempo

realmente estacionadas
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e, apesar da brisa morna e suave

notei que dali não passavam

e, quando tive na casa entrar

para atender uma chamada telefônica

que durou aproximadamente cinco minutos

rapidamente da cozinha saí

para, realmente verificar

que as nuvens esquisitas

realmente não mais se encontravam

naquele lugar

e, em vez delas vi o azul do céu

qual, profundamente deixou-me a pensar.
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ABELHAS

Gosto imensamente de trabalhar

como se fosse um jardineiro

pelas plantas sinceramente amar.

E, nesse contato passar

literalmente diversas horas

por naturalmente considerar

realmente ser um investimento

para a minha sanidade por realmente

viver num mundo totalmente abusivo

e, que claramente está a se autodestruir.

Por isso fiquei ontem feliz

ao ver nesse imenso jardim

abelhas ao lado de lindas borboletas

ajudando na polinização que assim

ajuda a manter a flora saudável

deixando-me naturalmente a sorrir

ao ver o árduo trabalho que têm por fim

em manterem o nosso habitat

belo e saudável de se habitar enfim.
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FLORA BELA

Amo a natureza

sábia e rica com certeza

como também além de bela

realmente sempre viva

e, quero que continue assim,

porque se adoecer

e, em seguida falecer

então, por ser o nosso habitat

naturalmente também

com ela iremos passar,

por isso é super importante

como obviamente preciso

que cuidemos desse planeta inteiro

e tomemos melhor cuidado,

pois quero lhe ver sempre assim

com uma flora bela

e uma fauna saudável

qual, nos inclui, é claro.
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FAUNA INTELIGENTE

Gosto imensamente de observar

os chamados por nós de "animais",

simplesmente por esquecermos sempre

de nos olharmos no espelho evidentemente

e, nessas minhas admirações

interligadas as observações,

vejo claramente que a fauna

independentemente da sua estatura

é verdadeiramente super inteligente

e, francamente venho aprendendo

como também entendendo

com eles desde o comportamento

como os seus naturais instintos

que, naturalmente também temos

mas, que, devido ao nosso ego

nem sempre notamos e por isso

geralmente erramos quando

com essa fauna inteligente lidamos.
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COSTA MARÍTIMA

Aproveitando o verão

decidi hoje passear

nessa vasta e bela

costa marítima

e, assim apreciar

toda essa grande beleza

que a magnífica natureza

tem livremente para nos dar

e, assim usufruí

uma manhã inteira

aproveitando a grandeza

que, somente a natureza

pode realmente nos ofertar.
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RIOS CRUZADOS

Perto onde resido

passa um pequeno rio

estreito, de fato,

e, além disso

é um rio cruzado

por fazer uma biforcação

realmente no seu fim

e, assim o levando

realmente até o mar

daí não admirar

quando nele vir passarem

tubarões de verdade
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procurando se alimentar

mesmo que as suas águas

nessa área não serem salgadas

mas, além de doce claras,

por isso as vezes lhes vejo passarem

tanto os tubarões martelo

como os tigres na realidade

e, porque o rio é cruzado

aproveitam a sua natural cortagem

por isso temos de tomar cuidado

se nele queremos nadar, é claro,

para esses famintos tubarões

realmente não nos pegarem, de fato.
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