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Obra cujos textos revelam
a beleza como também grandeza
das estações em versos.
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Quando reflito na beldade, poder, diversidade e
originalidade existente em cada estação, então,
realmente logo vejo que existe uma incrível e
magnífica inteligência por detrás, mas também
contida nas diferentes vidas que coletivamente
mudam, causando assim perfeitos ciclos na chegada
dessas estações, quais, quando minuciosamente
lhes observo, confesso deixarem-me perplexo
pelo conjunto dessas criações.
- o autor -
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Sobre o Autor
Primeiramente agradeço a Deus pela conclusão de mais
um livro de poesias, qual, amavelmente dedico-o aos leitores desse belo idioma jovial.
O poeta, escritor, contista, compositor, filósofo e tradutor
Silvio Parise, nasceu no bairro do Catete, cidade do Rio de
Janeiro, em 30 de junho de 1957. Escreve poesia lírica desde os seus treze anos em diversos gêneros: Samba, MPB,
Romântica, Bossa Nova, Soft Rock e Bolero ( todas
registradas ). É um eterno apaixonado pela natureza como
também a ciência da meditação, buscando através de suas
constantes observações o equilíbrio necessário para viver
uma vida saudável e em paz consigo mesmo. O autor é cristão mas não segue denominações por entender não ser a
melhor forma de existirmos num planeta que cada vez mais
se torna difícil justamente por causa das divisões e divergências em seu meio. É seguidor da doutrina internacionalista
exatamente por essa razão. No campo político é um leal democrata assim como socialista, porque claramente vê ser a
melhor forma de proteger e educar a sociedade. Reside nos
Estados Unidos desde 1979, onde juntamente com a sua família trabalhou, estudou e se aposentou. Incentivado pela sua
querida mãe, participou em uma antologia criada pela Litteris
Editora e, empolgado com o acontecimento viria a publicar
o seu primeiro livro poético no ano seguinte. Hoje, está presente em mais de 130 Antologias nacionais e internacionais,
quais, recebeu alguns prêmios e colocações de destaque.
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Tem publicado até agora 43 livros de poemas, sendo que desses, quatro foram com a sua mâe, poetisa e escritora Mainá
Medeiros, e um, com o poeta, escritor e jornalista Lenival
de Andrade.
Em 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.
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 )
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- Prêmio Nordeste de Literatura ( 2017 )
- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).

Prêmios Internacionais:
- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )
- Comenda Pablo Neruda - Chile (2017)

Prêmios e colocações de destaque recebidos em Concursos de Antologias nacionais e internacionais como também 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)
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- 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 Internacional – Segundo Lugar
(2018)
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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

9

BIBLIOGRAFIA
1 – Poemas da Interligação – Litteris Editora ( 2003 )
ISBN 85 – 7298 – 866 – 1
2 – Poemas da Interligação – 2 – Litteris Editora ( 2005 )
ISBN 85 – 7298 – 977 – 3
3 – Deus – Litteris Editora ( 2007 )
ISBN 978 – 85 – 7640 – 131 – 3
4 - Poemas da Interligação – 3/Poems of Interconnection –
3 Litteris Editora ( 2007 )
ISBN 978 – 85 – 7640 – 152 – 0
5 – Universos em Poesia – Litteris Editora ( 2007 )
ISBN 978 – 85 – 3740 – 050 – 0
6 – Poemas de Amor – Litteris Editora ( 2009 )
ISBN 978 – 85 – 7801 – 112 – 3
7 – Rio em Versos – CBJE ( 2009 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 468 – 9
8 – Fantasia – CBJE ( 2009 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 469 – 6
9 – Existência Poética – CBJE ( 2010 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 640 – 9
10 – Poesias Brasileiras – CBJE ( 2010 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 641 – 1
10

11 – Análise – CBJE ( 2010 )
ISBN 978 – 85 – 7810 – 823 – 6
12 – Nordestinamente Brasileiro – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2011 )
ISBN 978 – 85 – 89091 – 54 – 1
13 – LUZ – Antologia de Poesia e Prosa – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2011 )
ISBN 978 – 85 – 89091 – 56 – 5
14 – Poesias de Luz – E-book – Grupo Editorial Beco dos
Poetas e Escritores Ltda. ( 2011 )
ISBN 978 – 85 – 62337 – 33 – 8
15 – Natureza – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso
(2012 )
ISBN 978 – 85 – 89091 – 69 – 5
16 – Fábulas/Fables – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
(2012 )
ISBN 978 – 85 – 89091 – 71 – 8
17 – Reflexões – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso
(2013 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 000 – 0
18 – Essência – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso
(2014 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 026 – 0
11

19 – Simplesmente Poesia – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2014 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 038 – 3
20 – Perfil/Profile – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso
( 2014 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 042 – 0
21 – Desabafo – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso
(2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 049 – 9
22 – Versos de Paixão – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 050 – 5
23 – AURORA – Coletânea Poesia e Prosa – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 054 – 3
24 – Quimera/Chimera – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 058 – 1
25 – Extraterrestres – E-book – Celeiro de Escritores/Sucesso
( 2015 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 068 – 0
26 – Palavras Mágicas – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 079 – 6
12

27 – Ciclos – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
(2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 081 – 9
28 – Renascer – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso
(2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 082 – 6
29 – Brincando com as Letras – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 088 – 8
30 – À flor da pele – E-book – Celeiro de Escritores/Editora
Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 089 – 5
31 – Benquerer – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso
(2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 090 – 1
32 – Poemas Infantis – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 095 – 6
33 – Universos Encantados – E-book – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso (2016)
ISBN 978 – 85 – 8290 – 096 – 3
34 – Poesias, Pensamentos & Poetrix – E-book – Celeiro de
Escritores/Ed. Sucesso ( 2016)
ISBN 978 – 85 – 8290 – 097 – 0
13

35 – Outras Realidades – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2016 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 101 – 4
36 – Saudade – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso
(2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 103 - 8
37 – Nas Asas da Imaginação – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 104 – 5
38 – Cosmos – E-book – Celeiro de Escritores/Ed. Sucesso
(2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 105 – 2
39 - LUZ – Antologia Poesia e Prosa – Celeiro de Escritores/
Editora Sucesso ( 2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 106 – 9
40 – ALBA – E-book – Celeiro de Escritores/Ed.Sucesso
(2017)
ISBN 978 – 85 – 8290 –111– 3
41 – Contos Poéticos – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso ( 2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 – 123 – 6
42 – Fonte – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso
( 2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 - 129 – 8
14

43 – Cru – E-book – Celeiro de Escritores/Editora Sucesso (
2017 )
ISBN 978 – 85 – 8290 - 133 - 5
*a – “ Poemas da Interligação” é uma tríade poética.
b – Os livros “ Deus” e “ Universos em Poesia” foram publicados em coautoria com Mainá Medeiros.
c – Obras editadas com Mainá Medeiros in memorian “ Poemas de Amor” e “ Existência Poética”.
d – Livro publicado em coautoria com Lenival de Andrade “
Nordestinamente Brasileiro”,
e – Obras traduzidas pelo autor para o inglês “ Poemas da
Interligação – 3/Poems of Interconnection – 3”, “Fábulas/
Fables”, “Perfil/Profile” e “Quimera/Chimera”.
f – Coleções organizadas pelo autor “LUZ – Antologia Poesia e Prosa” – Vol. I e II e “AURORA – Coletânea Poesia e
Prosa”.

*”Agradeço aos Dicionários da Língua Portuguesa Houaiss e
Aurélio pela ajuda obtida”.

15

ÍNDICE

Primavera...............
1 – Borboleta
2 – Primavera: Estação do Amor
3 – Flora colorida
4 – Primavera: Estação das Flores
5 – Buquê de Rosas
6 – Multiplicação
7 – Época do Amor
8 – Sementes

Verão...............
1 – Devemos preservar
2 – Flores do Campo
3 – Campos da Hiléia
4 – Mais um dia de verão
5 – Chuvas de Verão
6 – Época
7 – Rio de Sinuosidades
8 – Arco-Íris

16

Outono...............
1 – O Belíssimo Colorido da Folhagem
2 – Ciclos Contínuos
3 – Beleza Nua
4 – Metamorfose
5 – Quando a Flora Dorme
6 – Dia em que o Sol se escondeu
7 – Mudanças Naturais

Inverno...............
1 – Gotas de chuva
2 – Fúria
3 – Lareira
4 – Frio Sazona
5 – Geada
6 – Enxurrada D’Água

17

PRIMAVERA

18

BORBOLETA

Que linda borboleta
abrindo e fechando as suas asas
como se estivesse fazendo mágica
perante um jardim de belas flores
que fazem questão obviamente
de juntas com ela dançar.
Aproveitando os cânticos
vindo dos elegantes e bonitos pássaros
que alegres em diversos galhos
fazem questão de aparecer
nesse quase divino quadro
tão grande é a beleza de fato.
Para assim, discretamente continuar
silenciosamente voando
nesse ensolarado dia cujo encanto
valeu a pena aqui narrar.
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PRIMAVERA: ESTAÇÃO DO AMOR

Numa belíssima manhã
de fato totalmente ensolarada
saímos com toda graça
de bicicleta para passear.
Pois, aqui, é tempo de celebrar
a chegada da primavera
com a fragrância e as cores que atestam
uma estação realmente peculiar.
E assim, entre familiares e amigos
partimos unidos à pedalar
no sentido das montanhas
para, quando chegarmos nos lagos
o pic-nic alegremente realizar.
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Porque desde ontem que decidimos
hoje verdadeiramente desfrutar
tirando proveito deste dia realmente perfeito!
Primavera que assim com todo vigor
finalmente nessa região do mundo chegou
para por um tempo nesse constante ciclo
por aqui incrivelmente tudo embelezar
trazendo nesse processo amor
que todos recebem com fervor
e, nessa paixão de valor
fauna e flora aproveitando
o esplendor dessa magnífica aurora
multiplicam-se com todo teor.
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FLORA COLORIDA

Realmente me encanto
quando olho para este jardim
totalmente perfumado
qual, sinceramente às vezes acho
incrivelmente se comunicar
com tudo que lhe rodeia por fim.
Porque, quando cautelosamente
todos os dias por um certo tempo
lhe analiso radiantemente
então, vejo claramente
que a natureza é super inteligente
daí, convencidamente acredito
que todo esse magnífico colorido
que a flora continuamente nos mostra
gratuitamente sem hesitar,
primeiramente é porque gosta
de constantemente se pintar.
Por isso tem um colorido
francamente de abismar,
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flora que assim nos mostra
quase silenciosamente na realidade
uma impressionante vida
pois, além de nos apresentar
um quadro de francamente impressionar,
livremente solta no ar
diferentes tipos de perfume
que imediatamente nos cativam
deixando-nos verdadeiramente a pensar...
Portanto, obviamente vejo
que por detrás da flora colorida
existe uma grande inteligência
repleta de poder, querer e saber
pois, quando calmamente observo
as diferentes plantas do meu jardim
sem mistérios compreendo
serem totalmente inteligentes
realmente por um fim.
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PRIMAVERA: ESTAÇÃO DAS FLORES

Realmente me animo
quando chega a primavera
estação que espontaneamente gera
o amor em toda esfera
causando felicidade e bonança
como também toda forma de esperança.
E assim nesse cenário existo
aproveitando ao máximo cada dia
que a primavera sem agonias
livremente e gratuitamente nos dá.
Para então nessa emoção
e, realmente animado
além de totalmente maravilhado
a primavera com a sua grande aquarela
durante toda estação boquiaberto
apaixonadamente te observar.
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BUQUÊ DE ROSAS

Num dia realmente encantado
e, totalmente apaixonado
pela beleza como também o perfume
desse campo cujo deslumbre
deixa-me realmente abismado,
calmamente caminhei dentre as flores
inalando as suas magníficas fragrâncias
enquanto ao mesmo tempo,
colhendo e pacientemente fazendo
um maravilhoso buquê de rosas
belas e realmente viçosas
qual, colocarei na mesa de jantar.
Para assim, por algum tempo aproveitar
o seu incrível perfume
aumentando então o deslumbre
do nosso modesto lar.
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MULTIPLICAÇÃO
Me animo ao ver
a multiplicação que
toda primavera acontece
como se fosse uma prece
ouvida por esse magnífico Ser.
Por essa razão imensamente gostar
dessa estação que segue
logo após do inverno
geralmente nunca breve
daí, muitos não gostarem
Mas mesmo assim e apesar dos pesares...
As quatro estações existem na realidade
com a função de ajudar a integrar
as inúmeras espécies que
no momento certo crescem
Devido à multiplicação que ocorre
para assim, naturalmente,
cada espécie, como vem ocorrendo sempre
nesse processo contínuo
sua existência continuar.
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ÉPOCA DO AMOR
Realmente essa estação
é verdadeiramente peculiar
pois, observo que o amor
nitidamente está em todo lugar
momento esse que analiso sem vacilar.
Porque acho deslumbrante
ver à cada instante
a fauna juntamente com a flora
rapidamente se transformar
e, radiantemente se embelezar
com diversas cores e magníficas flores
que, unidas a folhagem
mudam drasticamente a paisagem
que o inverno frio de verdade
causou por uma época
a transformação desse habitat.
Para assim maravilhado ver
diferentes seres se beijando
e assim, naturalmente procriando
contanto, animados aproveitando
essa época cujo amor
com o seu imenso valor
se encontra literalmente por todo lugar.
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SEMENTES

Plantando sementes estou
realmente repleto de amor
assim como esperança
pois, na realidade quero ver
e também sentir
o perfume de cada flor.
Para então nesse sabor
e, radiante de alegria
todas as manhãs até aqui vir
aguá-las para assim refrescá-las
porque quero vê-las florir
e naturalmente colorir
esse imenso jardim
que essas sementes enfim
irão embelezar e perfumar
essa vasta área.
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VERÃO

29

DEVEMOS PRESERVAR
Observando e escutando
contanto, realmente vendo
diversos problemas se amontoando
devido a ignorância e o engano
perplexo fico a pensar
realmente como será
o mundo num próximo futuro
pois, já são tantos os frequentes absurdos
que na realidade não sei
se muitas espécies que hoje parecem
naturalmente irão retornar
e, mergulhado nesse drama reflito...
Por ver e entender que o prejuízo
vai infelizmente muito além
do que muitos podem imaginar.
Por isso a todos digo
que urgentemente devemos preservar
essa magnífica natureza
que, com toda certeza
silenciosamente está a passar
causando com isso um problema irreversível
qual, cedo ou tarde, irá nos alcançar
e com isto, também nos eliminar.
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FLORES DO CAMPO
Passeando nesse jardim encantado
repleto de flores perfumadas
paro e sento-me na grama
verde e realmente bem tratada.
Para, uma vez sentado e, agora do alto,
boquiaberto e impressionado observar
as flores do campo cujo encanto,
incrivelmente fazem os meus olhos lacrimejarem.
E assim, dentre fauna e flora,
passo verdadeiramente uma tarde gloriosa,
admirando e simplesmente escutando
os cânticos mágicos de diferentes pássaros
que, coloridos como esse lindo campo,
como essas belíssimas flores também dançam
perante uma brisa suave e, além de morna,
é perfumada com a fragrância das rosas.
Para de repente ao longe
obviamente radiante avistar
uma família de coelhos alegre a brincar
diante as flores desse magnífico campo
que, amavelmente lhes perfumam
por naturalmente também vos amar.
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HILÉIA

Realmente corta o meu coração
tristemente ver tanta destruição
devido ao aquecimento anormal
numa região tão importante
para esse mundo que rapidamente se consume
por fazer à Terra tanto mal.
Me refiro aos campos da Hiléia
que estão literalmente secando
e, nesse processo criado por monstros
infelizmente morrendo
contanto, velozmente desaparecendo
pois, brutalmente estão lhe matando!
E com isso, essa belíssima e rara
flora e fauna da selva amazônica
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a passos largos se passa...
Tudo por causa dessa desgraça
à ela incrivelmente causada.
Porque obviamente muitos não entendem
que precisamos da natureza para nos abrigar,
caso contrário passaremos com ela de fato
porque ela faz parte do nosso habitat.
Já imaginaram um lugar sem flores?
Portanto, totalmente desértico!
Como esses seres francamente
pensamem saudavelmente viverem
se verdadeiramente estão tudo destruindo
nessa horrível e temível sede?
Acordem minha gente!
Porque os campos da Hiléia estão desaparecendo
devido essa terrível ação
causada por esses cujos interesses
realmente colidem com essa nação.
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MAIS UM DIA DE VERÃO
Observando do outro lado
desse campo realmente fantástico,
aproveitando é claro
mais um dia de verão,
vejo lindos pássaros
voando e livremente cantando
nesse céu azul que acho
ser glorioso e mágico
além de verdadeiramente fecundo.
Porque, quando a noite chega
refrescando essa incrível natureza
temos a lua juntamente com as estrelas
embelezando e iluminando
contanto, literalmente transformando
o que bem que poderia
apenas ser uma terrível escuridão
em vez dessa suave claridade
que temos durante as noites
com toda naturalidade.
Para então nesse magnífico processo,
além da imensa beleza diurna
apreciarmos também a noturna
em mais um dia de verão
francamente, com toda emoção.
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RIO DE SINUOSIDADES

Caminhando com alguns amigos
nas margens desse longo rio
repleto de ziguezagues
observei radiante na realidade
como realmente é precioso
e de fato vigoroso
como também cheio de sinuosidade
e, calado de verdade
com os meus botões pensei...
Como a natureza é complexa
e repleta de misteriosidades.
Porque, aproveitando toda essa beldade
nesta manhã gloriosa,
além de me admirar
com o seu comprimento,
aprecio ver o seu relevo
juntamente com a tua sinuosidade
que, misturada a correnteza
revela-me a tua grandeza
daí, ter-lhe um grande fascínio.
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CHUVAS DE VERÃO

O dia naturalmente começou
totalmente claro e cujos raios
de verdadeiro fulgor
radiantemente iluminavam
mais um dia de incrível vigor.
Para, repentinamente nuvens escuras
rapidamente no horizonte surgirem
escurecendo em pouco tempo
toda a região onde me encontrava
tirando fotos dessa flora encantada
36

Para assim, aborrecido ver cair
mais uma chuva de verão
que surgiu inesperadamente, como sempre,
e num momento importuno
aliviando o calor de toda gente
Que ali, como eu se encontravam
porque obviamente amam
a natureza sem enganos
por isso, apesar de terem ficado molhados
francamente não resmungaram
Por realmente entenderem
que ela, assim como nós, também tem sede
e, por essa razão agradece
as chuvas que o Pai oferece
mesmo que seja em pleno verão.
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ÉPOCA

Realmente me impressiona ver
essa época que o sol
naturalmente por ser verão
incrivelmente tudo queima pra valer.
Pois, me fascina observar
a transformação existente
na natureza que tanta gente
francamente infelizmente
vivem geralmente sem minuciosamente
as suas significantes mudanças notar.
Acredito por viverem
existências realmente apressadas,
comumente se esquecem
de olharem em sua volta
a natureza que cresce
e, magnificamente em cada época
eloquentemente nos revela
importantes transfigurações
quais, sem ilusões são belas.
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ARCO-ÍRIS

Que gigante e belo arco-íris
vejo da janela desta casa
cujas listras coloridas e largas
fazem-me naturalmente ver
a beleza juntamente com o poder
dessa complexa e magnífica natureza.
Por isso animado estou
ao ver toda esta grandeza
que, livremente me mostra
uma inteligência remota
existente por detrás de cada dimensão.
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OUTONO

40

O BELÍSSIMO COLORIDO DA FOLHAGEM

Quando totalmente apaixonado admiro
o belíssimo colorido da folhagem
que o Outono por causa do frio
nos oferece com toda força e bondade
realmente vejo que existe um Ser
que incrivelmente por prazer
controla toda natureza sem vaidades.
E, nesse processo repleto de nexo
em grande admiração observo
que, apesar de ser complexo
e realmente surgir em ciclos,
verdadeiramente renova
o universo em que vivemos
causando júbilos e suspiros
devido a beleza que maravilhados vemos
trazer tranquilidade à alma
contanto, eliminando todos os venenos
que às vezes teimam em criarem uma pauta
por causa da terrível destruição
desse incrível paraíso cujo colorido
logo consegue esquecermos
os temíveis espinhos.
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CICLOS CONTÍNUOS

Acho radiante observar
as estações rapidamente passarem
revelando-nos sem vaidades
um ciclo contínuo
cuja beleza e domínio
me impressionam na realidade.
Porque nessa temporária paisagem
vejo o poder juntamente com o saber
por detrás de cada ciclo
verdadeiramente criativo
e naturalmente contínuo
mas, cuja relevante beldade
além do relevo e colorido
incrivelmente forma pequenos paraísos
nessa vila em que vivemos
qual, animadamente sinto
se agraciar com esses ciclos.
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BELEZA NUA

Realmente te admiro
oh! Natureza complexa e bela...
Porque verdadeiramente
por um certo período de tempo
via-te naturalmente coberta
pela folhagem que espontaneamente
para aqueles que te olham sempre
obviamente atesta mudanças perfeitas
em toda a sua esfera.
Pois, agora com o outono
sinto o frio vir calmamente chegando
e com ele, em vez de chuva teremos a neve
que em teus galhos e talo
também por um período ficarão
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e, por serem realmente pesada
decidis naturalmente te despir
das belas folhas que assim
durante duas estações causaram
para quem te olharam
um quadro incrivelmente adequado
exatamente como esse agora
que à todos livremente mostras
uma beleza nua que, quanto à mim revela
a outra face da aquarela
,agnificamente singela,
também fascinante e nunca morta.
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METAMORFOSE

Olho com grande admiração
essa realmente incrível transformação
que continuamente acontece
neste universo cuja beleza e nexo
me impressiona muitas vezes.
Porque, agora, estamos entrando
em uma nova estação,
e com ela, vendo e sentindo
a metamorfose naturalmente ocorrer
pois, incrivelmente saímos
de um verão quente e super colorido
para, extraordinariamente, como sempre,
aos poucos mudarmos de cenário
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e, até mesmo esse imenso lago
que geralmente se encontra lotado
de gente que, como eu,
amam e aproveitam a natureza
principalmente quando chega o verão
hoje, apesar de silenciosamente nos mostrar
magnificamente uma outra beleza,
somente o ruído do vento
juntamente pode com as baixas ondas
batendo nas diversas pedras
é realmente o que se pode escutar
dessa impressionante metamorfose
cujo poder, beldade e saber
muda tudo sem hesitar.
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QUANDO A FLORA DORME

Observando essa nova estação chegando
e assim magnificamente mudando
uma paisagem realmente gloriosa
qejo que, exatamente como nós
naturalmente precisamos descansar,
da mesma maneira é a flora
pois, sapiamente aproveita agora
o outono como também o inverno
para, como fazem os ursos
inteligentemente se livrarem de tudo
e, aproveitando essas estações
onde o frio às vezes é absurdo
tranquilamente dormem como podem
contanto, totalmente desfolhadas
enquanto ao mesmo tempo
sossegadamente esperam
a primavera chegar, e com ela,
a beleza de uma nova aquarela
multiplicando-se quase sem parar.
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DIA EM QUE O SOL SE ESCONDEU

Hoje, o dia amanheceu nublado
chuvoso, frio e marcado
pela falta da aurora
sempre brilhante e poderosa
por causa dos seus vibrantes raios
que lhe fazem ser gloriosa.
Acontece que hoje parece
ser simplesmente um dia
em que o sol se escondeu,
talvez para ir descansar
pois, provavelmente está cansado
de realmente sempre trabalhar.
Sem esquecer de mencionar
portanto de referir,
que o frio chegou por fim
qual, é de se esperar,
afinal de contas e fazendo as contas
estamos em meados do outono,
estação também de encantos
para aqueles que sem espanto
o frio gostam de enfrentar.
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MUDANÇAS NATURAIS

Acho realmente maravilhoso
observar as mudanças naturais
que diariamente prosseguem
nesse ciclo que muitas vezes
espanta-nos devido a violência
que a natureza repentinamente apresenta
demonstrando-nos forças reais.
Para assim, quando tudo estiver passado
e os estragos causados pela tempestade
aos poucos se averiguar,
verificaremos que sempre tivemos
esses impressionantes eventos
chamado de mudanças naturais.
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INVERNO
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GOTAS DE CHUVA

Acordei certa manhã
e maravilhado vi
gotas de chuva baterem
na janela mas também na parede
desse prédio que às vezes
vejo que até a pintura desbota-se
devido ao grande volume de chuva
que lhe molha quase sem fim.
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FÚRIA

Acho impressionante observar
a fúria existente na natureza
porque em segundos consegue destruir
o que o homem passou anos a construir
como, por exemplo o tornado
pois, realmente é capaz de demolir
não apenas uma construção ou bairro
mas verdadeiras cidades,
dependendo do tamanho e da força
que naquele exato momento
as células juntas e sem lamentos
possa naturalmente apresentar.
Fúria que totalmente me cala
deixando em minhas reflexões à pensar
na palavra hoje em dia tão usada
chamada de karma
qual, cada vez está mais popular.
52

Pois os abusos que temos feito
totalmente sem pensar
na natureza que francamente
além de sua eterna beleza
realmente tudo nos dá
para em troca, poluições horrorosas
criarmos no nosso próprio habitat.
Isto está errado e devemos logo acabar
caso contrário, a Terra, é claro,
que naturalmente se vingará,
como exatamente ontem fez
demonstrando a sua fúria
devido as terríveis amarguras
que constantemente lhe damos
sem importarmos com os danos
por isso, de vez em quando colhemos
os frutos dessas sementes venenosas
verdadeiramente dolorosas
que criamos e plantamos
porque erroneamente pensamos
serem realmente deliciosas.
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LAREIRA

Ao lado da lareira estou
descontraidamente lendo um livro
que escrevi no passado verão
quando, usando a emoção
descrevi algumas coisas que tinha visto
no lago que sempre vou e acho
ser realmente bonito
independentemente da estação.
Que, agora, naturalmente me obriga
devido a chegada do inverno
ficar um maior tempo
dentro de casa por causa
do frio verdadeiramente intenso
que essa estação instala
por um certo período.
Qual, aproveito da melhor forma
pois, quando não estou dormindo
lendo, meditando ou escrevendo
então, é porque estou pesquisando
fatos que me interessam nesse mundo
realmente, cada vez mais complicado.
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FRIO SAZONAL

Diante da sempre vibrante
lareira que à cada instante
revela belas labaredas
e, dentre goles deste café nobre
observo através da janela
a neve realmente singela
caindo e sendo espalhada
por causa da força do vento
que sopra sem lamentos
cobrindo até mesmo a escada
localizada na entrada
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dessa confortável mas modesta casa.
É que agora vivemos
o frio sazonal
proveniente dessa época
que naturalmente surge
para assim todos por fim
possam verdadeiramente refletir
como também descansar
aproveitando assim,
o frio sazonal que enfim
realmente nenhum mal trará
pois, apenas purificará
tanto a terra como os seres
que nela por um tempo viverem,
reciclagem que vale a pena
cuidadosamente analisar.
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GEADA

Finalmente o inverno chegou
e, com ele, um frio intenso
que em meus ossos sinto
por isso, acendi a lareira
para, enquanto da janela na sala
observo essa linda geada
cair e naturalmente cobrir
o campo que outrora
durante a estação de verão
fortemente iluminava
com os seus raios de brasa
toda a flora e fauna
que, naturalmente por água clamava.
Acontece que agora
exatamente o oposto prevalece
para assim, nesses ciclos sem fim
nesta manhã gelada
calmamente deliciar o saboroso café
enquanto ao mesmo tempo assisto
através da janela sem conflitos
a geada lentamente cair
transformando tudo enfim
portanto, literalmente mudando
em outra paisagem cuja realidade
faz-me verdadeiramente ver
o seu grande poder e valor.
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ENXURRADA D’ÁGUA

Lembro-me que estava dormindo
quando bruscamente fui acordado
com o incrível som
de uma grande enxurrada d’água
que, repentinamente surgiu
incrivelmente inundando todas as casas
que estão localizadas
à beira de um rio que passa
dentre plantações de um delicioso chá.
Recordo-me ter sido uma noite de terror
com ventos e chuva bastante forte
mas, quando a madrugada terminou
e um novo dia finalmente chegou
totalmente estiado
contanto, realmente ensolarado
então fui até o terraço
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e, pela propriedade se encontrar no alto,
a lama misturada com o barro
que causaram um imenso estrago
ne, na calçada lá fora conseguiu chegar
enquanto, por outro lado,
as casas que estão situadas
no mesmo nível do rio de fato
infelizmente ficaram inundadas
devido essa louca enxurrada d’água
que deixou um enorme prejuízo
por causa da miséria em pouco tempo
tristemente nessa maravilhosa gente
terrivelmente causada.
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Sol, estrela mor
criada para todos aquecer
como também iluminar
e sendo assim,
vitaminas abundantemente dar
a toda essa criação vasta!
Repleta de amor, colorido
perfume e muita graça
para então tudo embelezar.

*¨*¨*¨*

Sol que ilumina e queima a pele
agora, já bem tostada
devido os seus raios de brasa
que assim, infelizmente ferem
tantoà mim, quanto a terra
que tristemente já está queimada.

*¨*¨*¨*
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Mar azulado e espumado,
corpos totalmente molhados,
brisa que suavemente sopra
perante uma bela aurora
no céu como sempre
tudo iluminar.

*¨*¨*¨*

Sinto o perfume de flores perfumadas
coloridas e super viçosas
belas como toda aurora
espalhadas num imenso campo
cuja fauna e flora
por terem uma vida gloriosa
delicadamente cantam e dançam
aproveitando a suave brisa
constantemente presente.

*¨*¨*¨*
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Flores, espinhos, talo
folhas, frutos, tronco
sombra, colorido, recanto
habitat de mil aves.

*¨*¨*¨*

Vejo uma tempestade absurda!
Realmente um violento temporal
assolando todo esse litoral
badalado e de enorme sal
mas, que agora se assusta
por ver outrora a ternura
repentinamente se transformar
impressionantemente em um incrível mal.

*¨*¨*¨*

Vale de flores,
perfume e cores
que me alegram ao olhar.
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*¨*¨*¨*

Sol que ilumina e queima
a pele, agora, já bem tostada
pelos seus raios de brasa
que assim, destroem e ferem
uma natureza realmente seca
por isso clama constantemente
que o inverno chegue rapidamente
trazendo-lhes o frio e bastante água.
.

*¨*¨*¨*

Lentamente caminho no areial
dentre coqueiros, mato e diversos pássaros
que, como eu, calado observam
esse mar realmente belo
perante uma brisa que confirma
ser um lugar de grande valor.
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*¨*¨*¨*
Vejo no céu azul e ensolarado
belos e diversos pássaros
livremente voando
e, radiantemente cantando
como se estivessem a todos
alegremente anunciando
o paraíso onde vivem
daí, serem realmente felizes
pois até se bronzeiam
perante esse incrível sol.

*¨*¨*¨*

Céu totalmente azulado,
mar realmente sagrado,
sol magnificamente claro
iluminando esse lago
de incrível esplendor.

*¨*¨*¨*
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Fauna que canta,
flora que encanta
os amantes da natureza
devido a sua beleza
e logicamente bem-estar.

*¨*¨*¨*

Aves que magnificamente cantam
engrandecendo um universo
que, apesar de belo e complexo
é também o meu habitat.

*¨*¨*¨*

Lua que suavemente clareia
e, que não me canso de olhar
por realmente admirar
toda essa beleza
juntamente com a grandeza
que no céu podemos encontrar.
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*¨*¨*¨*

Flores que vejo
cheiro, admiro e beijo
porque realmente embelezam
e animam o meu viver.

*¨*¨*¨*

Calor, sabor, amor
praia de muitos desejos...
Encantos que alegremente vejo
por serem repletos de vigor.

*¨*¨*¨*

Estou tomando sorvete
para tentar acabar com a sede
que atualmente predomina
nesse quente verão.
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*¨*¨*¨*

No esplendor desse parque
observo abismado a beldade
dessa fauna e flora
realmente gloriosa
e, realmente repleta de teor.

*¨*¨*¨*

O outono finalmente chegou
fazendo-nos vestir os nossos casacos
devido ao frio que acho
juntamente com a neve
criar um novo esplendor.

*¨*¨*¨*

Brisa que suavemente beija
a minha queimada face
que o sol sem piedade
bronzeia de verdade.
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*¨*¨*¨*

Avisto belas montanhas
da janela deste quarto
que, por ser bastante alto
posso realmente ver
os seus cumes pintados
de um branco que contrasta
com o escuro das pedras
agora, também geladas.

*¨*¨*¨*

Acho realmente importante
como também significante
cada pessoa ter um pequeno jardim
para assim ajudar
a naturalmente embelezar
onde vive e fim.

*¨*¨*¨*
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Nuvens que pesadamente passam
colorindo o espaço
com um tom cinzento
enquanto ao mesmo tempo
silenciosamente molhando
o chão árido e rachado
causado pelo calor intenso,
seca que tem causado tantos estragos...

*¨*¨*¨*

Acho impressionante ver
as belíssimas mudanças
das estações que tanto me encantam
com as suas belezas
mostrando-me que a natureza
apesar de sua grandeza
é realmente sábia.

*¨*¨*¨*
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Água que fortemente cai
dessa cachoeira cuja beleza
e real grandeza
à todos realmente deixa
um grande contentamento
devido às águas frias e límpidas
que, constantemente nela correm
causando um barulho enorme
mas, sempre bem-vinda
dentre aqueles que têm sede
de contactar essa natureza
que livremente tudo dá.

*¨*¨*¨*

Olhos que me mostram
uma aquarela que demonstra
além do perfume e magnífico colorido
um poder que realmente sinto
existir devido a sapiência
que em si existe, acredito.
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*¨*¨*¨*

Estou francamente maravilhado
com o poder da natureza
pois, apesar da soberba
que o homem lhe tem infligido
consegue dar a volta por cima
e, apesar da triste sina
consegue sobreviver de fato.

*¨*¨*¨*

Observo no final deste outono
a nevasca deixar esse campo
outrora verde, agora branco
aumentando a beleza
como também grandeza
dessa magnífica natureza
que pinta com certeza
o relevo onde nos encontramos
com precisão e grande encanto.
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*¨*¨*¨*

Escuto completamente maravilhado
belos cantos de vários pássaros
que assim em diversos galhos
radiantemente nos passam
a alegria que sentem
por estarem presentes
nesse campo colorido sempre
e, sonante de fato.

*¨*¨*¨*

Flores que cheiro, beijo e vejo
colorirem e perfumarem
esse jardim que por fim
devido a natureza enfim
é vivo, belo e o seu relevo
transmite um saber
por detrás desta realidade.

*¨*¨*¨*
73

Pássaros alegremente cantando,
crianças animadamente brincando
nesse fim de primavera
cuja variada aquarela
está cada vez mais espetacular.

*¨*¨*¨*

Fogo que ferozmente consome
o que os raios queimaram
por causa da tempestade
causada na realidade
por causa do intenso calor.

*¨*¨*¨*

Me maravilho ao ver
a natureza que
todos os dias se renova
e, constantemente se mostra
no universo onde está.
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*¨*¨*¨*

Chuva que torrencialmente cai
enchendo os reservatórios
que tanto precisamos
para assim, a vida enfim
no seu natural processo
apesar dos estragos feitos
a vida continuar.

*¨*¨*¨*

Chuva que refresca
a terra realmente seca
devido a longa estiagem
que, na realidade transformou
uma paisagem cuja aquarela
quando presente é sempre bela
em um quadro totalmente apático
por causa da situação
dessa terrível seca.
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*¨*¨*¨*

Pingos de chuva
vindos de uma nuvem escura
que, lentamente no céu passa
e, até mesmo a bela garça
que outrora feliz cantava
agora, sob uma árvore formosa
ver a chuva sem vigor.

*¨*¨*¨*

Passeio alegremente na areia
dessa praia cuja beleza
realmente entonteia
sem falar na limpeza
que assim, aumenta-lhe a grandeza
tornando-a verdadeiramente peculiar.

*¨*¨*¨*

76

Mar que me fascina
com as suas ondas fascinantes
que insistentemente
batem nas pedras que naturalmente
sentem a sua força sempre
nesse ciclo de poder e beleza.

*¨*¨*¨*

Pássaros alegremente voando,
cantando, conversando e se beijando
trepados em galhos de árvores
cuja beleza e simplicidade
faz-me parar e silenciosamente analisar
o amor que sentem e a felicidade
que naturalmente transmitem
sem hesitar.

*¨*¨*¨*
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Sol que fortemente brilha
nesse universo onde estou
revelando-nos um esplendor
que, realmente me fascina
clareando-nos com o seu fulgor.

*¨*¨*¨*

Mar, doce mar...
De ondas realmente espumantes
cuja beldade constante
fascina-me ao te olhar.

*¨*¨*¨*
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