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Conosco
nesta edição:

Mãe!
Palavra linda, abençoada, que expressa o 

amor em sua forma mais pura. Sejam felizes...

Mães verdadeiras são 
aquelas que a distância 
não impede de zelarem 

por seus filhos num 
pensamento, numa 

oração, num sorriso...

ALPAS 21 realiza eventos em 
Cruz Alta / RS dias 27 e 28 de 

maio com investidura de 
novos acadêmicos, outorga
de comendas e lançamentos

Premiação dos autores 
participantes do 36º Concurso 
Internacional de Poesias, 
Contos e Crônicas – escritora 
homenageada Jussara Gabin.
Lançamento do 37º Concurso 
Internacional de Poesias, 
Contos e Crônicas – escritor 
homenageado Silvio Parise.
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Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso / 
Eu vos direi no entanto / Enquanto houver espaço, corpo,

tempo e algum modo de dizer não / Eu canto, ora direis (...)

No quadro A poesia da música desta edição do JCP,
fazemos homenagem ao poeta Belchior (1946-2017), aquele
rapaz latino-americano que, para nossa sorte, descobriu que
sua vocação não era na religião, nem na medicina, mas sim na
música, compondo e interpretando belas canções que se
tornaram grandes clássicos da MPB. Divina comédia humana,
que abre este texto, é uma delas.

E assim acontece com todos nós. A considerar o que a
família ou os amigos esperavam, poderíamos hoje estar dentro
de uma farda como militares, num macacão laranja como
agentes operacionais de uma petrolífera, ou então de jaléco e
calças brancas como profissionais de saúde... Não é uma regra,
mas muitas pessoas exercem profissões que na verdade foram
sugeridas ou sonhadas por terceiros, sem espaço para escolhas
pessoais, mas que mesmo assim acabaram se identificando e
abraçando uma profissão, mesmo sem identidade vocacional.

Na literatura, ninguém vira escritor da noite para o dia,
simplesmente por querer isso. Para escrever, vocação é tudo.

Escrever é entender a vida como
uma tela em branco, como uma lousa pós
apagador...

Escrever é acertar o erro, corrigir
o incorrigível, flertar com a fantasia sem
desconsiderar o óbvio da realidade...

Escrever é pensar antes do ato,
comunicar-se com clareza, expor ideias e
ideais, posicionar-se...

Escrever é poder conversar com o
mundo e consigo mesmo com franqueza,
no sincericídio, privilegiando aprender e
reaprender.

O  y  a  r  z  a  b  a  l
Jornalista, radialista e produtor publicitário; Editor na Editora Gaya

e ALPAS 21; técnico em captação de recursos; técnico em gestão 

pública. Acadêmico Imortal na Academia Internacional de Artes, 

Letras e Ciências ‘A Palavra do Século 21’ – cadeira 78.
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Caminho sem rumo
Sem prosa, sem verso
Sem canto, sem prumo
Sem assento. Converso

Sou lenço jogado
No chão, na calçada
Na sarjeta me acho
Sou lixo, sou nada

Engatinho na rua
Com fome, com frio
Meu manto não cobre
A vergonha. Sombrio

Sou pobre coitado
Jogado na areia
Os porcos me acham
Sou resto. Poeira

À margem da vida
Sou trapo sem fala
Sou pedaço sem brio
Sou silêncio que cala.

Capanema / Pará

À margem 
da vida

O mês de maio é muito
significativo para a nossa memó-
ria afetiva. É o mês em que a
sociedade contemporânea presta
homenagens às mães e na Igreja
Católica é reverenciada Maria, a
mãe de Jesus. Essas datas sempre
favorecem uma grande contri-
buição para crescimento espiri-
tual e emocional do ser humano.

Imaginemos a seguinte
situação: os seres humanos estão
dando seus primeiros passos
rumo ao próprio desenvolvimen-
to. Quanta luz se faz necessária. E
naquele universo ainda sem
muita compreensão, uma figura
foi significativa - a mãe, a ge-
radora da vida em seu próprio
ventre, embora sem discerni-
mento de todo o processo.

Mas o embrião do afeto,
do amor, dos cuidados e proteção
já estava presente naqueles co-
rações maternais e foram muito
importantes para toda a evolução
humana.

Milhares e milhares de
anos nos distanciam do inicio da
civilização. Muitas sociedades
surgiram e desapareceram. A His-
tória das civilizações apresenta
registros muito interessantes de
toda essa trajetória. E nesse
contexto universal certamente há
uma figura, embora nem sempre
identificada nominalmente, que
foi fundamental para assegurar a
continuidade do ser humano,
qual seja, a mãe.

Historicamente as home-
nagens às mães são uma prática
tão antiga quanto a própria
humanidade. Em todas as civi-
lizações as mães foram e são
reverenciadas de acordo com a
cultura de cada povo. Na anti-
guidade ocorria o culto a “Deusa-
Mãe” como geradora da vida. E
cada período histórico foi
adaptando suas homenagens às
mães.

Pequena reflexão sobre as mães

Lenir Santos Schettert

Produção literária

Quando nasci
Alimentava com o amor e leite de minha mãe
Crescendo me ensinava tudo que precisava
para viver
Comprometidos com minha visa
Minha mãe e meu pai dedicavam
Com seus ensinamentos
Me formei homem
Aprendi a arte do comprometimento
Juntamente com outra arte
Ensinamos como aprendemos
que a beleza da arte está no prazer de viver
Alegre e sorrindo
Valorizando a vida!!!

Arte do
comprometimento

O sentido da comemo-
ração atual, no mundo ocidental
surgiu no século XX, nos Estados
Unidos, com a iniciativa de uma
filha para saudar a memória de
sua mãe.

Na atualidade, é impor-
tante que se faça uma reflexão
sobre o papel da mãe na so-
ciedade. Principalmente, para
que ela não seja vista apenas
como uma mulher que gera e dá
luz a um filho. Ou como aquela
que adota uma criança, tornando-
se sua “geradora” pelo coração. A
mãe-mulher do século XXI é
aquela que estuda, trabalha,
cuida da sua família, está mais
ciente de seus direitos como ser
humano, embora haja dados que
apontem para mulheres ainda
exploradas e não respeitadas.

Mães jovens... mães
adultas... mães idosas... Simples-
mente mães! Merecedoras de
todo o carinho, toda a gratidão,
todo o afeto, todo o respeito e
todo o amor. Que o Dia das Mães
seja mais um dia, entre tantos
outros dias do ano, de muitas
bênçãos na vida de todas as
Mães. E, sobretudo, que cada
filho (a) possa dizer à sua mãe:
Mãe, eu te amo e agradecer a
Deus por essa presença ma-
ravilhosa em sua vida.

E por último, uma prece
especial por todas as mães que
tiveram a vida dos filhos ceifadas
em consequência do covid-19, ou
pelas drogas e agora pelo conflito
armado entre Rússia e Ucrânia,
pelas mães de filhos famintos no
Iêmen, Etiópia, Irã, Iraque, Síria,
Somália, e de todos os outros
lugares assolados pela fome.

Abençoadas sejam todas
as mães!

Conceição Maciel

José Hilton Rosa
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Liz Rabello
Adriano Luís Turelli Spezia

Ave Maria!!
Amor incondicional, o quântico energético de Capela 
reunido em uma concepção majestosa e
redentora da humanidade terrestre.
Vida suprema, o exemplo vivificado e magnífico da mãe 
redentora, a paz no ventre materno.
Esperança de um mundo novo, renovado e marcado pelo 
verdadeiro amor.

Mãe de Jesus o redentor, mãe de todos os redentidos, 
simplesmente mãe.
Alívio dos desesperados, consolo dos aflitos e alegria 
daqueles que vivem seu exemplo.
Redenção encarnada, purificadora de nossos pecados, 
canal daqueles que por seu intermédio
oram em favor das necessidades mundanas e em 
agradecimento as esferas superiores.
Inimiga do sofrimento, da dor, da maldade, da vaidade
e do orgulho.
Amiga de José, de Maria Madalena, de Sarah e de todas
as mulheres do mundo e de suas famílias.

Maria! Simplesmente a mãe de todos, a luz que ilumina
o amor e a paz dos que caminham em
direção ao lar perdido, espírito supremo cuja humildade 
acende o farol do amor e dignifica a magnitude do perdão. 

Ave Maria!

Ser mãe é fatal
"Sou de um tempo em que a mulher não tinha

vez, nem no mercado de trabalho, nem nas decisões
políticas, muito menos no prazer sexual. Em nossa cultura,
o centro de tudo era o homem. Foi a minha geração que
conquistou esta esperança de liberdade. O advento da
pílula anticoncepcional nos trouxe a possibilidade da libe-
ração do orgasmo, muitas vezes contido pelo medo de
gravidez indesejada. O mercado de trabalho abriu portas
para a mulher, não sem antes fechá-las a todos, inclusive
aos homens. Tanto que até hoje, mulheres ganham menos
do que homens. E, atualmente, retiram deles vagas no
mercado de trabalho, por pura contenção de despesas.

Manifestações políticas roubadas ao tempo nos
ajudaram nesta busca de liberdade. Sou de uma época em
que mulheres permaneciam casadas a vida toda,
insatisfeitas, porque não podiam ser rotuladas, a força de
ficarem “faladas”. O divórcio trouxe a possibilidade de
sonharmos de igual para igual. No entanto, esta luta
feminista também nos deu a amargura da sobrecarga.

Temos que nos desdobrar em duas, três, dez
mulheres ao mesmo tempo para darmos conta de toda
responsabilidade que abraçamos. Desde menina, eu quis
ser livre. Trabalhar e estudar eram e são até hoje metas
essenciais, mas ser Mãe, nos é fatal! E como é difícil, meu
Deus, largar filhos nas mãos de estranhos! Ainda ouço as
palavras derrapadas rua abaixo, quando saía para
trabalhar e deixava meu filhinho de menos de dois anos
nos braços da babá: “Mamãe, eu te amo, não demola pra
voltar di casa!” Dirigia meu carro de vidros abertos para
colocar uma das mãos para fora da janela e acená-la em
adeus, olho cheio de lágrimas! Choro toda vez que me
lembro destas cenas e aproveito cada oportunidade que
ainda tenho para beijá-lo e lhe dizer que também o amo
até hoje! E o amarei eternamente!"
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Nos 5 anos de sua morte, 
Belchior é redescoberto pelo 
público jovem. Poesia eterna

Apenas
um rapaz
latino-americano...

No último sábado, 30 / abril, o calendário
assinalou 5 anos de morte do cearense, cantor e
compositor Antônio Carlos Belchior, conhecido na
cena artística nacional / internacional como
Belchior, um dos grandes nomes da MPB das
décadas de 70, 80 e 90.

A poética do ex-frei e quase médico era
intensa, contemporânea, verdadeira, retratando
muito sobre ele mesmo.

No quadro A poesia da música do JCP de
maio (box ao lado), destacamos Fotografia 3 X 4,
um dos clássicos de Belchior que mais se destaca
entre os novos fãs, os jovens, que agora estão
redescobrindo este talento da música popular
brasileira, autor de outro clássico, Como nossos
pais, eternizada na voz da pimentinha Elis Regina.

Fotografia 3 X 4, Belchior

Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei
Jovem que desce do norte pra cidade grande
Os pés cansados e feridos de andar légua tirana
De lágrimas nos olhos de ler o Pessoa
E de ver o verde da cana
Em cada esquina que eu passava, um guarda me 
parava
Pedia os meus documentos e depois sorria
Examinando o 3x4 da fotografia
E estranhando o nome do lugar de onde eu 
vinha
Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade
Disso Newton já sabia, cai no sul grande cidade
São Paulo violento, corre o Rio que me engana
Copacabana, Zona Norte
E os cabarés da Lapa onde eu morei
Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar
Que o homem é pra mulher e o coração pra 
gente dar
Mas a mulher, a mulher que eu amei
Não pode me seguir, não
Desses casos de família e de dinheiro eu nunca 
entendi bem
Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do 
norte e vai viver na rua
A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia
E pela dor eu descobri o poder da alegria
E a certeza de que tenho coisas novas
Coisas novas pra dizer
A minha história é talvez
É talvez igual a tua, jovem que desceu do norte
Que no sul viveu na rua
E que ficou desnorteado, como é comum no seu 
tempo
E que ficou desapontado, como é comum no 
seu tempo
E que ficou apaixonado e violento como, como 
você
A minha história é talvez
É talvez igual a tua, jovem que desceu do norte
Que no sul viveu na rua
E que ficou desnorteado, como é comum no seu 
tempo
E que ficou desapontado, como é comum no 
seu tempo
E que ficou apaixonado e violento como, como 
você
Eu sou como você
Eu sou como você
Eu sou como você que me ouve agora
Eu sou como você
Eu sou como você

Belchior tinha forte 
engajamento social
e apostava alto na
força da poesia:
“Viver é melhor
que sonhar...” 



Marcas na areia. Grandes, médias, pequenas, infantis. Marcas de pés.
Desconhecidos. Que caminham para onde? Qual seu destino? Quem são? Um homem, uma
mulher, uma criança. Pode ser uma família. Ou simplesmente um homem, sozinho.
Simplesmente uma mulher, sozinha. Com que objetivo caminham sobre a areia quente,
macia, amarela? Para exercitar? Distrair? Apreciar o mar? A natureza? Por que estão em
férias? Caminham sem destinos ou para encontrar seus destinos? E que destino é esse?

Permanecer ali, porque ali moram. Porque ali seu destino se fez moradia. Porque
ali encontram amigos, pescam, praticam surf nas suas horas de lazer. Porque ali trabalham
e fincam suas raízes. Neste local, buscam e encontram seus amores. Formam suas famílias.
Constroem seus lares, do jeito que podem, que querem, que escolhem. Ali, praticam a arte
de viver com simplicidade, com refinamento, com muitos recursos, com parcos recursos.
Vivem com suas alegrias e dissabores, com felicidade e infelicidade, com esperança e
desesperança.

Voltar para suas casas, apartamentos? Para o aconchego do lar distante.
Decorado, enfeitado, iluminado. Com sofás confortáveis, poltronas jeitosas. Mesas,
cadeiras, luminárias, abat-jours. Enfeites de cristal, de prata, de bronze, de madeira. Da
preferência de quem as habita. E que esteve longe por vários dias, por poucos dias. Para
aproveitar suas férias, sua folga. E que fez falta, deu saudade do espaço que é seu, do seu
jeito, da sua escolha. Rico, pobre, médio. Como for, porque o que for é como quer que seja.

Encontrar os espaços íntimos, com camas espaçosas. Lençóis, coloridos, floridos,
listrados, estampados. Colchas de patchwork, almofadas de tamanhos variados, de cores
vibrantes, combinantes, para completar espaços, enfeitar pedaços. Água quente, fria, em
jatos borbulhantes, nos banheiros azulejados. Toalhas macias para enxugar corpos, rostos e
mãos. Sabonetes perfumados. Cremes para corpos, rostos e mãos. Banhos de água quente,
fria, com espuma. Rápidos para não atrasar compromissos. Sem pressa, com companhia,
para ensaboar corpos molhados desejados, ansiados.

Experimentar quitutes saborosos, preparados com capricho, em local moderno,
clean, com cheiro de comida caseira, carinhosamente feita para si, para família, para
amigos, para quem é dono do seu coração. Na bancada de granito escuro que contrasta
com paredes e pisos brancos, reúnem-se entre risadas e garfadas, acolhendo o retorno de
quem ali habita.

Chegar nas moradias com escada, sem escada. Com elevador, sem elevador. Com
entrada ampla, estreita. Com garagem para carro pequeno, médio, grande. Um, dois ou
mais. Portões automáticos, câmeras de televisão para segurança. Vigias, porteiros,
garagistas para assegurar conforto e seguranças aos moradores, visitantes, conhecidos,
desconhecidos. Para manter a distância da violência externa, que os torna frágeis,
inseguros, reféns.
É o lar daqueles desconhecidos que nos seus momentos de lazer deixaram suas marcas na
areia de uma praia tranquila, que convidava a caminhar.
Retornar às suas atividades de trabalho. No escritório, na escola, no consultório, no
hospital, em casa, nas lojas, nos mercados, nas indústrias, nas empresas. Onde mais? Onde
quer que seja. Iniciam cedo, pela manhã. Continuam à tarde. Dão ordens, obedecem.
Conforme seu nível de trabalho. Envolvem-se com os problemas das pessoas, conforme a
profissão. Envolvem-se com documentos, papeis em quantidade ou lidam com os
computadores. Envolvem-se com o que seja necessário, de acordo com sua profissão.

Retomar as suas aulas. Escolares. Em nível básico. Médio. Avançado. De idiomas,
de dança, de pintura. Os pequenos estudam e leem os contos infantis que povoam as
cabecinhas com lendas, heróis e princesas. Os adolescentes, em iphones, tablets,
notebooks, com os recursos que eles gostam. Os adultos leem porque o nível universitário
assim o exige. E quanto mais o estudo avança, mais a leitura é praticada, mesmo que seja
nos aparelhos eletrônicos. Fazem suas leituras por gosto, por distração, atualização,
informação. Como for, que leiam.

Encontrar amigos. Para as brincadeiras, ainda. Talvez as antigas, pulando corda,
amarelinha ou os jogos bola. Mas, também, obviamente, conversar, trocar confidências,
relatar peripécias, aventuras, férias, amores, encontros, desencontros. Conversa adulta,
sobre a natureza explorada. A praia visitada. A montanha escalada, a serra viajada.

Marcas desconhecidas
Maria Teresa Freire

Sobre compras para deleite
das mulheres e aborrecimento dos
homens. Voltar a conviver com
amigos. Às vezes diariamente, às
vezes semanalmente ou bem
menos. Todavia, conviver.

Agrupar a família em torno
de almoços, aniversários, eventos.
Nem todos apreciam, entretanto
participam. Presentear, agradar e
desagradar, comparecer, desapare-
cer. A rotina familiar que en-
louquece, que entristece, que ale-
gra, que faz rir, que afasta, que
aproxima, odeia às vezes, ama
sempre.

Marcar a sua vida. A vida
dos outros. Deixar sua marca por
onde passa, convive, trabalha,
estuda. A marca da alegria, do
entusiasmo, da competência, do
empenho, da responsabilidade, da
solidariedade, do carinho, do amor.
Ou a marca da tristeza, da inveja, da
incompetência, do egoísmo, da
falsidade, da maldade, da super-
ficialidade.

Que destino é esse? Buscar
sentido no que faz, no que ama.
Perceber nas pessoas o comple-
mento que lhe falta. Observar nas
atividades o sentido da completude
vivencial. Apreciar na natureza a
beleza disponível. Desfrutar os
pequenos detalhes que são valiosos
para valorizar e enfeitar a vida.

Marcas que são impressas
nas pessoas, indeléveis. Que nem
percebemos que marcamos e fomos
marcados. Percebemos em face das
circunstâncias da vida. E os resul-
tados dessas marcas desconhe-
cidamente reconhecidas são de-
monstradas nas ações, nas atitudes.

Destino alcançado? Sempre
se expande para que
experimentemos mais, vivamos
mais. Busquemos mais. Alcançar o
destino torna-se um contínuo
caminhar. Com marcas ou sem
marcas.

Produção literária
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O petróleo

O que nós chamamos de
petróleo, são na verdade restos
mortais de animais pré-históricos e
plantas que através dos séculos
foram transformando-se num líqui-
do escuro e grosso, o qual foi deno-
minado: petróleo (o óleo da pedra).

Perfuram 30 km de profun-
didade é o que se necessita para
encontrar o petróleo, tendo de ul-
trapassar grossas camadas de ro-
chas. Do petróleo retiram-se vários
derivados, trais como: gasolina, plás-
tico, isopor, óleo diesel, querosene,
etc... O Brasil está procurando
substituir a gasolina pelo álcool (fato
ocorrido gradualmente no Século
XXI), devido à crise de petróleo
existente em todo mundo. Desta
forma temos realizado inúmeros
testes para que se seja concretizado
e o país possa respirar um pouco
mais aliviado. O petróleo trouxe vá-
rios avanços a humanidade e per-
mitiu que a mesma chegasse até a
lua e assim fica difícil pensarmos em
substituir algo tão incrível. Será que
isso será possível?

A Terceira Guerra Mundial
pode ser originada por esta crise de
petróleo. Isto é por demais perigoso,
para toda a humanidade. Este lí-
quido de cor escura é tão importan-
te ao mundo como é importante à
paz e o amor entre os povos.
Carlos Frederico in: Vozes de Meu Ser (1996).
@carlosfredericoescritor

Luar surgido

O real do teu ser
o mais de ti
o sim do viver
o mais de sentir,
o amor a fluir,
o luar a surgir.
Carlos Frederico in: Vozes de Minh´Alma
(2017). @carlosfredericoescritor

Cotidiano

É sempre a mesma etapa diária a 
cumprir,                                                          
É sempre o mesmo prazer de viver,                  
É sempre a mesma coisa,                                     
É sempre a mesma exatidão de 
argumentos,
É sempre a imensidão do mar,                            
E sempre ocorre a volta,                                     
De um retorno sempre esperado,                    
Pois nos braços da amada,                        
Jamais será esquecido o sempre.
Carlos Frederico in: Antologia Scortecci 35 anos
(2017). 
www.facebook.com/carlosfredericoescritor 

Coração latino

Segue o coração a bombear                                       
Em seu latino pulsar                                                       
A bela expressão do verbo amar                           
As emoções trazidas do cotidiano                                
No corrente início do ano                                          
No qual a alegria e o afeto                                  
Convivem com as aflições                                        
No mesmo teto                                                      
Segue a ibero – americana canção                                       
A comover o meu coração.                         

Carlos Frederico in: Coletânea Nasce o Amor n 4 
(2022).
www.facebook.com/carlosfredericoescritor 

O viver ao teu lado

Oferto-te o meu amor                                                  
Na primazia do teu ser                                                      
E o lume do teu olhar                                         
Transcende o ondular do mar,                                  
Junto com teu calor                                              
Harmoniza assim todo o meu viver.                          

Carlos Frederico in: Antologia Poética E Por 
Falar de Amor IV (2021). 
www.facebook.com/carlosfredericoescritor 

Há três coisas para as quais eu nasci e
para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar
os outros, nasci para escrever, e nasci para viver
intensamente. Isso tudo leva à minha escrita que
deixa minha alma em sinfonia. Através dela sinto-
me viva a cada momento que a palavra me
envolve. Inspiração que me vem da própria vida.

Pela beleza do amanhecer quando estou
na praia. Nas minhas caminhadas pela manhã
somente eu e meus pensamentos. Sentir a agua
do mar nos meus pés, olhando o vai e vem das
ondas, nesses momentos vejo que estou viva e
radiante a cada dia. No amor entrego-me inteira,
para assim me sentir livre. O Amor é algo mágico
que nos faz tão bem, nossa alma se eleva com
nosso querer. Sigo a intensidade da própria vida e
agindo assim sou feliz.

A escrita me completa como ser
humano, com ela deixo minhas mensagens para
um mundo melhor. Só assim sei viver e procuro a
harmonia da vida em todos os passos meus.
Embora muitas vezes encontro em minha
caminhada algumas pedras as quais tento desviar
para não ser atingida. Procuro com minha escrita
deixar sempre algo positivo ao ser humano, por
que dificuldades serão encontradas na jornada,
mas a coragem de recomeçar faz a gente ser mais
leve para seguir em frente na própria existência.

Acreditar sempre que as coisas podem
mudar é um pensamento que levo comigo a cada
dia. Ter Fé e Esperança, elas são palavras chaves
que importantes a meu ser e trago sempre
comigo. Por isso algumas pessoas dizem que sou
forte, mas muitas vezes fico triste por ações de
alguns seres humanos que matam outra pessoa,
pelo preconceito que ainda existe em nossa
sociedade. Estamos no século XXI e parece que
voltamos para a Pré-História, haja vista a
selvageria do homem.

Acredito ainda no ser humano, que
possamos evoluir positivamente, mas nossa
realidade atual diz o contrário, tanto no Brasil e
mundo a violência prepondera em nossa
sociedade. Tento não me desviar dos meus
propósitos, entre eles acreditar no outro. Mas em
minhas orações diárias peço a Paz no Mundo e
que nós, seres humanos, sejamos realmente mais
humanos. Concluo deixando minhas palavras de
amor e paz a todos os seres viventes, que
façamos uma corrente de Luz ao nosso Brasil e
aos políticos.

Somente, assim creio que serei
completamente feliz nessa vida.

Sou assim

Carlos

Frederico
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Vera Salbego



(...) Mas a ilusão quando se desfaz dói no
coração de quem sonhou  / Sonhou demais...

Ah! Se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos (...)
Antonio Carlos Jobim

Inesgotável fonte de inspiração para compor enredos,
sustentar narrativas e histórias em diferentes manifestações
artísticas, os olhos nos permitem visualizações do incrível, do belo,
das coisas nem tão belas assim, das verdades da vida... os olhos nos
mostram o mundo como ele é.

A meiguice dos olhos dos bebês quando sorriem traduzem
também a expressão de um olhar como essência de verdade e
pureza, nos ensinando que a ternura nasce com a gente. Se a
perdemos ao longo dos anos, nossos olhos não podem responder
por isso.

Olhos no olhos, quero ver o que você faz  /
Ao sentir que sem você eu passo bem demais

Alguns compositores brasileiros exploraram muito bem
essa eterna relação dos olhos com as mensagens subliminares que
envolvem os sentimentos humanos em suas diferentes mani-
festações, com destaque para Chico Buarque na clássica Olhos nos
olhos, eternizada na voz de Maria Bethânia.

Olhos nos olhos, quero ver o que você diz  / 
Quero ver como suporta me ver tão feliz

A escolha do título Infinito olhar para a coletânea
internacional que faz merecida homenagem ao conjunto da obra
literária da escritora Liz Rabello diz muito sobre a homenageada,
uma autora sensível, engajada, comprometida com o nosso tempo,
que escreve sobre o romantismo da vida, das relações humanas,
sobre arte, amor e paixão, resgatando o melhor de suas memórias
afetivas, sempre pensando o coletivo, fazendo o bom combate.

Basta um olhar especial nas poesias de Liz para sabermos
que estamos diante de textos contemporâneos que contemplam a
intelectualidade e contemplam a genialidade criativa, contagiando
os demais autores e autoras que estão na Coletânea Internacional
Infinito olhar homenageando-a com carinho.

Esperamos que os leitores apreciem o privilégio de uma
leitura agradável, reveladora, instigante... A Coletânea In-
ternacional Infinito olhar, que já está em produção gráfica, foi
criteriosamente concebida para muitos olhares... Para o seu olhar.

Armênio Oyarzabal
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A cruz é um símbolo forte,
De respeito e gratidão...
Simboliza nossa morte,
Nossa fé, nossa oração.

Crianças abandonadas,
Sem ter rumo, sem ter guia.
Lembram folhas arrancadas.
Ao sabor da ventania...

Dentro do meu peito outrora,
Uma esperança guardei.
Remexendo nele agora.
Só saudades encontrei.

João Riél

Um poema

Vislumbro na cama a sua pele morena,
cheia de desejo e querendo mais,
no cenário dessa ardente cena,
viajo nas recordações que me traz.

Não sei se é realidade ou fantasia,
mas adoro levitar nas minhas emoções,
se for somente uma deliciosa utopia,
escrevo nos versos a minha imaginação

E vou te imaginando toda nua,
no calor dos lençóis se entregando,
com o testemunho da lua,
nos seus braços vou me aconchegando.

Que delícia te abraçar, mesmo distante,
no teatro da vida você é a minha atriz,
na utopia desse mágico instante,
quero te amar e te fazer feliz.

Venha para os meus braços minha querida,
faça dessa utopia uma realidade,
seja a minha atriz no teatro da vida,
vem matar essa saudade.

Adail

Alencar

Taveira

Utopia
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Convidamos você para o 37º Concurso Literário Internacional
de Poesias, Contos, Contos Infantis e Crônicas

Autor homenageado Silvio Parise / Estados Unidos

Português, francês, espanhol e italiano

Categorias: Adulto e Estudante
Tema livre

Inscrição sem custos

Receberemos os textos até 20 de agosto
pelo e-mail: gaya.rasia2020@gmail.com

Resultados em 30 de setembro

Premiação em 12 de novembro / 2022 em 
Porto Alegre / RS

Os autores classificados poderão 
participar de uma Coletânea Internacional 
cooperativada a ser lançada em maio de 
2023, que circulará por 18 países.

mailto:gaya.rasia2020@gmail.com


Silvio Parise

Esperança

Como cidadão Brasileiro
e Democrata Socialista,
jamais poderia perder
a esperança que
faz de nós grandes artistas.
Porque apesar das dificuldades
enfrentadas pela sociedade,
estamos unidos crescendo
e, naturalmente vendo
o desenvolvimento chegando
nesse continente de verdade.
Pois com esse tamanho
a tarefa do crescimento
não se torna nada fácil
mas, como narrei anteriormente
estamos arduamente trabalhando
e, sei que essas sementes
por isso sei que essas sementes
plantadas nesse solo abençoado
prosperarão e criarão
um país mais justo, de fato,
essa é a grande esperança
que tenho no meu povo, é claro.

Produção literária

Anjos, humanos e demônios acasalavam,
seus filhos nasciam sob a lua escura,
levitavam à luz da lua brilhante
e povoavam a terra.

Desde os tempos primeiros,
o sol era testemunha do duelo entre as luas
que disputavam a atenção do planeta terra
e provocavam eclipses espetaculares.

A lua escura, vencida e rejeitada
saiu em busca de outra órbita.
O planeta terra tentou buscá-la
e se afastou do sol.

O fogo e as águas se revoltaram,
vulcões e tsunamis desenharam cordilheiras,
animais gigantescos devoravam-se
e os titãs fugiram do planeta em fúria.

As chamas do centro da terra se apagaram,
o gelo cobriu o mundo de branco.
Os anjos buscaram a luz
e os demônios foram aprisionados no submundo.

A terra atraída por seu único satélite,
traçou nova elipse em torno do sol.
O fogo acendeu as profundas crateras
e as geleiras derreteram.

Em titânica disputa de espaços entre oceanos
e placas de terra, os mares rasgaram novos leitos,
os polos norte e sul foram deslocados
e a Pangeia fragmentou-se em continentes.

Sobreviveram os herdeiros da pineal dos anjos
e os amaldiçoados com as doenças dos demônios.
A raça adâmica nasceu
e a imortalidade tornou-se uma lenda distante.

Antes da
invenção
da morte

Rozelia Scheifler Rasia
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Cristina Maria

de Oliveira

Viviane Mendonça

Mãe

De olhar firme, voz suave e forte,
Que corrige, que manda, que abraça e consola.
Que dá bronca, que proíbe, que diz não, que aconselha e 
orienta.
Que carrega em seu ventre o milagre da vida,
Que doa amor sem pedir recompensa.
Mãe, que nos segura pelas mãos e nos ensina a dar os 
primeiros passos.
Que brinca, que ri e se diverte assistindo desenho ou um 
filme, mesmo muitas vezes não
entendendo nada...
Mãe que sente todas as nossas dores,
Que tem colo que abriga e beijo capaz de curar todas as 
feridas.
Que canta junto ao berço as mais lindas canções de ninar e 
que nos conta histórias
inesquecíveis.
Mãe das noites solitárias de vigília...
Mãe das orações e súplicas...
Mãe que reza enquanto estamos longe de casa e que não 
dorme enquanto a gente não
chega.
Mãe que se alegra com nossas conquistas e se entristece 
quando sofremos.
Que muitas vezes sofre e chora em silêncio, abrindo mão 
de seus sonhos para ver o filho
feliz...
Mãe jovem
Mãe idosa.
Mãe-filha.
Mãe que também é pai.
Mãe- avó.
Mãe dos filhos que se foram.
Mãe daqueles que estão perdidos no mundo.
Mãe que não perde as esperanças.
Mãe que é fé e que ama incondicionalmente.
Minha mãe...
Minha avó
Mãe Maria, Mãe de Jesus...
Mãe ausente
Mãe que já se foi,
Mãe que virou lembrança, saudade e poesia.
Mãe, que de tão grande, é apenas menor que Deus...
Um mês a ti é dedicado, mas vale lembrar que a cada dia 
do ano, devemos
te amar.

Talvez...

Sorrisos tímidos devorados por gargalhadas
Passos fortes esmagando sonhos pueris
No breu dos caminhos, luzes pirilampas abafadas
Soterramento das memórias infantis

Busca do nada!
Aplausos na imoralidade
Consciência enganada
Adultério e infantilidade

Por entre sonhos,
Monstruosidades
Ausência de afeto

Irresponsabilidade
Regeneração?
Amanhã, talvez...



Camomila era uma rosa de mulher, cheirava bem,
multicolorida, atlética, e muito romântica. Motivada pelas
Manifestações que julgava serem verdadeiras no
submundo do crime que se esconde no “Brazil”, ela vivia
espreitando uma saída para sua vida de dançarina.

Dançava, dançava e nunca enricava. Camomila
gostava de viver, de correr, saltar, e de ler, sim, de vez
em quando a Camomila lia fotonovela, gibi, livro de
receitas, ou uma revista de fofocas de mídia, destas que
fazem as pessoas ficarem bem adestradas e alienadas. Em
uma noite quente de um verão escaldante no Rio de
Janeiro, a moça de 24 anos, estava deitada assistindo a
um Canal de Televisão que passa reprises de novelas, e
outros bichos - e cá, com ela mesma meditava assim:
nossa que pessoas maravilhosas “tinham” nessa época,
pessoas que parecem muito mais estilosas que as atuais...
A menina vivia realmente o clima da “Plim-Plim” como se
fosse um novo céu, na Terra: tão famigerada Terra.

Ela tinha realmente uma cultura televisiva bem
engajada, só que às vezes esquecia de seu gosto mais
peculiar... e via um filme ou outro, como O Circo de
Charles Chaplin. Um dia o Davison chegou mais cedo, e
sugeriu que ambos assistissem “O garoto” (também
“com” e “de” Chaplin). A moça ficou curiosa, riu, e chorou
das cenas, mas em um determinado momento levantou e
proferiu: ah! Davison desliga esse filme aí; parece que
essa gente toda é fantasma, além do que o meninota”
sofrendo muito. Que pena que nossa Camomila da Silva e
Souza, não conseguiu assistir a película até o final. Ela se
encantaria. Camomila recebeu este nome do pai, que era
botânico nas horas vagas, porém sua mãe queria Ana
Maria ou Elis, como a cantora.

Camomila – mulher    Capítulo 1

Valéria Guerra Reiter
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Porém Camomila não tinha vergonha do nome
não! Ela se acostumou e achava que era sexy. João,
Antônio, Pedro e Jesus, eram mui diferentes, em
conteúdo e forma, isso mesmo, eles pareciam com pai,
com a mãe, e com os dois. Vamos lá: João era o mais
velho, tinha seis anos, e já era alto, gostava de dançar, e
de cantar. Antônio, com quatro anos era engraçado, e
gostava muito de filmes mudos, puxou o pai. Bom, o
Pedro é um pouco fechado, adora olhar árvores, quando
os pais viajam: com três aninhos, já começa a ler...lá do
jeito dele, mas quando vê um livro fica todo ouriçado. E
Jesus? só conta um aninho, mas parece perceber o
universo.

Agora que Camomila conseguiu umas férias, de
um de seus empregos; sim, a moça tem quatro empregos,
e ainda o empreendimento de Cinema que dirige, e um
deles, ainda, é aquele que sempre a fez sorrir. Ela
também é comedidamente, e de quebra, ainda requebra
para tirar um extra, já que Davison, como fisiculturista,
ainda não conseguiu sequer participar do Arnold Classic
Brasil.

Nesses tempos líquidos, o neoliberalismo em
rede dita regras ainda mais duras dentro da nova pangeia
digital, que cria e recria bolhas... O Cruzeiro dos sonhos
da família Santos parece que seria a primeira utopia a ser
transformada em realidade no ano de 2018. Dar a volta
ao mundo também era um sonho de infância de
Camomila, ela sempre amou o mar, e Davison ao seu
modo, também, ele achou incrível, o filme em que um
pianista morou em um navio a vida toda, o homem havia
nascido em um navio... E acabou morrendo dentro dele,
quando ele foi explodido...algo assim...a cabecinha do
nosso Superman brasileiro, não andava lá muito boa não!

Ele tinha muitas contas para pagar, e esse
Cruzeiro, apesar de ser algo maravilhoso...lhe ia custar
muito! E o mar na realidade não está para peixe...no país
da corrupção. A festa começava cedo, eles iriam para a
cabine do comandante para tomar o café da manhã, todo
os dias, as férias durariam 35 dias, mas a volta ao mundo
seria realizada em dois meses, claro que isso custaria
alguns empregos da moça que ainda amava dançar,
porém como ela dizia a FELICIDADE TEM SEU PREÇO...

Não acredite cegamente em tudo que ver publicado.
Checar a informação e a fonte separa verdades de mentiras.
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Comendas Nacionais e Internacionais – ALPAS 21 / 2022

Eventos de outorga em 28 de maio - Cruz Alta / RS
e 12 de novembro - Porto Alegre / RS

Os acadêmicos ALPAS 21 podem indicar e ser indicados à Comenda Literária Nacional
Alpas 21.

Comenda Literária Internacional Alpas 21
A Comenda Literária ALPAS 21 consiste de certificado e título honorífico em

reconhecimento à destacada atuação no cenário lítero-cultural brasileiro e/ou internacional.
Para concorrer à Comenda Personalidade Literária ALPAS 21, Nacional ou Internacional

(residente no exterior), e receber o título de comendador ou comendadora, o
homenageado(a) deve:
- ter livro livro(s) publicados ou participar de publicações nas coletâneas Alpas 21
- integrar a ALPAS 21 há mais de um ano
- estar em dia com a anuidade
- enviar seu currículo atualizado e a lista de obras publicadas

A outorga da Comenda, pelas normas ALPAS 21, é presencial, mas devido à pandemia
faremos também à distância.

Informações:
O certificado digital e o título de comendador(a) não têm custos
A placa e a medalha são adereços (opcionais) com custos.
Serão outorgadas 10 Comendas Literárias Nacional e 3 Internacionais
Solicite o valor a investir.
Os nomes dos acadêmicos que pleiteiam a comenda serão aprovados pela presidência.
A placa e a medalha (como teu nome gravado) serão confeccionadas após o

pagamento.
À disposição para esclarecer dúvidas

Rozelia Scheifler Rasia e equipe de eventos ALPAS 21

Rua Benjamin Constant, 71/ Cruz Alta – RS CEP 98 025 110
Fones: (55)3324 1687 / WhatsApp (55)99181 0163 - E-mail: gaya.rasia2020@gmail.com
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