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Missão: Oportunizar espaços para atividades artísticas, lítero-culturais e científicas a todos sem distinção
de classe social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, ideologia ou crença religiosa.

Lema: Vivamos a arte, a literatura e as ciências em manifesto pela construção da cidadania planetária.

Alpas

Ao encerrar o ano acadêmico, temos muito a agradecer aos escritores, poetas e pesquisadores
que acreditam no sonho, investem na carreira e empreendem no mercado cultural e literário.
A ALPAS 21 se concretiza com a colaboração e participação de cada acadêmico e se renova com o
ingresso de Correspondentes e Imortais que nos mobilizam a abrir novos espaços para divulgarmos
nossa produção literária e vendermos nossos livros coletivos e individuais.

Obrigada a vocês que vivem a ALPAS 21, que respiram poesia, narram o real e o ficcional e
refletem sobre o momento que vivemos e sobre o ideal que almejamos.

Esperamos todos vocês para prosseguirmos a aventura de escrever para o amanhã!

Rozelia Scheifler Rasia e equipe ALPAS 21



Com a edição dezembro / 2022, a Alpas 21 leva aos

leitores e leitoras um carinhoso abraço, com votos de um

feliz Natal e um novo ano grande em realizações pessoais,

com muita luz.

Estamos felizes por contarmos com a participação de

cada um e cada uma nos diferentes projetos editoriais

desenvolvidos ao longo do ano, sempre em parceria com a

Editora Gaya.

Não precisamos nomear aqui autoras e autores

individualmente para valorizarmos suas produções literárias,

as quais conhecemos muito bem para afirmarmos que são a

mais pura essência da inspiração traduzidas em crônicas,

poesias e contos.

O universo Alpas 21 é privilegiado pela participação

de escritoreas e escritores do Brasil e do exterior, os quais

abraçamos sempre com a ternura que merecem, pois é para

eles que trabalhamos, levando aos leitores conteúdo sempre

atual.

Que venha 2023. Estamos prontos para o futuro.

Felicidades à todos.

Jornal Correio da Palavra
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Gratidão, venha o que vier

Uma alma grande
é aquela que se confia
ao destino que a garante
Mesquinho quem ousaria
Resistir a todo instante

Arrogante com sua crença 
Pedir saúde e não coragem
Para enfrentar a doença
Mude a si, chega de bobagem

Rico ou pobre, que inocência
Não se escolhe na alma roupagem
Sem que Deus lhe dê procedência

O destino na Terra Matter
É causa e consequência
Só depende de nós o caráter 

O espelho da lua

Oposto ao horizonte,
A mirar-se no espelho da lua,
A ilusão espia ao zênite.

O último raio de sol
Denuncia a efêmera paixão
Do triângulo estrela, planeta e satélite.

Ouro e prata sob o céu
Luz e sombra sobre a terra
Ínfimo tempo a tecer paisagens.

Mistérios revelam a lua perdida
Proibida de brilhar para esconder
O segredo guardado no atlas do cosmo.
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15º Sarau virtual Alpas 21

Participantes
Ana Maria Lopes
Luana Paiva
Loreni Dalla Corte

Ana Maria Manuel Rosa
Vilma Farias Guerra
Adecir Gomes
Cecilia Almeida
Leci Steiggmeier

Vera Salbego
Andreia de Souza Guerra
Adriano Luís Turelli Spezia
Lin Quintino

A Alpas 21 realizou no dia 16/dezembro a

décima quinta edição do Sarau Virtual, com

moderação da acadêmica Jailana Lima e

apresentação de Rozelia Scheifler Rasia.

Por se tratar da última edição do ano, o

Sarau de dezembro foi temático, com todos os

participantes comprometidos em recitar suas

poesias inspiradas no Natal.

Liz Rabello
Viviane Mendonça
Adriana Miguel
José Hilton Rosa
Wagner Stickler



Troféu Jayme Caetano 

Braun, conquistado pelo 

acadêmico Alpas 21 Luiz 

Onério Pereira em evento 

especial da Estância da 

Poesia Crioula, em Porto 

Alegre.

A Alpas 21 realizou ato solene de investidura acadêmica

e outorga de personalidade literária no dia 16, quando a

presidente Rozelia Scheifler Rasia deu boas vindas às novas

acadêmicas correspondentes Aline Peruzzo e Cleusa Piovesan,

bem como aos novos acadêmicos imortais Adecir das Chagas

Gomes e Marcos de Andrade.

A outorga da comenda personalidade literária 2022 foi

para a acadêmica Luana Paiva, que comemorou muito a ocasião.

Investidura acadêmica e outorga

Miguel Ángel

Duarte López, 

vice presidente 

Alpas 21 no 

Uruguai e 

embaixador do 

Embaixador do 

Prêmio Vitória / 

Uruguay.

Investidura virtual marcou ingressos de acadêmicas
correspondentes e acadêmicos imortais. A solenidade foi
realizada no dia 16 de dezembro, durante a 15ª edição do
Sarau Virtual Alpas 21.



Aprendi desde cedo que para tu-
do existe técnica, até para pendurar uma
roupa no varal.

Minha mãe ensinou, desde crian-
ça, os afazeres de casa aos filhos. Lem-
bro-me de que costumava colocar um
banquinho na frente da pia para lavar a
louça. Na adolescência as tarefas ficaram
mais complexas, daquelas que exigem
disciplina e boa vontade.

Um dia, ela ensinou como pen-
durar a roupa no varal. Na minha cabeça
não precisava de nenhum cuidado, pen-
durava a roupa no varal, secava e pronto,
resolvido. Só que não.

Pendurei a bendita roupa que ela
lavou do meu jeito. Lembro que o varal
era enorme, ocupava toda a extensão do
terreno.

No meio, existia uma taquara que
apoiava o fio, retirei para conseguir alcançar.
Tarefa concluída, corri até minha mãe e disse:

― Está pronto, estendi tudinho.
Ela olhou para o varal e respondeu:

― Retira tudo e estende de novo.
― Por quê? ― insisti, chorosa.
Ela me olhou com severidade, com

aquele jeito zangado que não ousei contestar.
― As calças estão com o fecho

aberto, com o sol as dobras ficam manchadas.
As outras que você estendeu de qualquer
jeito, quando recolher vão estar difíceis de
passar, sem contar a demora para secar.

Chorei, mas não resolveu. Refiz o
trabalho, desta vez com mais atenção.

O que levo desta história que me vem
à cabeça, anos depois do ocorrido, a vida não
é para ser vivida de qualquer jeito, tudo é
aprendizado.

As roupas bem penduradas no varal
não voam com o vento e não mancham com o
sol. Assim são nossas histórias, quando bem
escritas, a inspiração se perpetua por
gerações.

O varal
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O velho campeiro de muito pastoreia suas
lembranças, escutou no balcão do bolicho da beira de
estrada sobre as luzes do povo, de como as casas ficavam
iluminadas e algumas até piscavam colorido, ele que
nunca cruzara mais longe que a porteira da propriedade
onde seu pai fora posteiro até partir para nunca mais
voltar, seguindo a sina de seu próprio pai que veio
vendido da África para morrer como escravo liberto,
acabou por ficar de agregado as casas, recordou das
noites quentes de verão em que moleque de recados
corria as matas, só pelo prazer de ver os vaga-lumes a
brilharem, será que as casas que falavam no bolicho
seriam tão iluminadas como as matas de sua infância ?

Epaminondas, esse era o nome que os
proprietários de seu finado pai entenderam por lhe
chamar na certidão, na verdade não lhe agradava ou
deixava de, sempre foi chamado como negro, crioulo e
agora de nego véio, negro nasceu e negro morreria como
o que isso significasse, de seu, nada tinha, o chão que
pisava era do patrão, o cavalo pertencia a sede e agora
com o passar dos anos lhe deixavam em meio aos seus
panos velhos num canto da fazenda, como um marco de
divisa.

Seu único filho de muito partira para o povo e do
mesmo não tivera notícias senão umas que outras, e
também não fazia questão de saber, o mesmo um dia lhe
falara que iria embora e não tinha volta, discutir por que?
Afinal ele não era apenas o nego véio?

Então como uma muito descida de águas que
rompe a taipa do açude, de longe enxerga uma
polvadeira de trote, e qual sua surpresa ao ver quem de a
muito não sabia notícias?
Era seu filho que de muito partira, o mesmo apeia e sem
mais se abanca na frente do rancho de barro e pau a
pique, o pai lhe passa a cuia com o mate lavado e fica
esperando, já estava acostumado à espera dos meses e
anos, mais um pouco não iria lhe incomodar.
O filho então lhe fala da vida no povo, conta de seu
barraco na favela, de como levantava paredes e caiava as
casas, prestava serviços onde lhe chamavam e de como a
noite olhava para o alto e pensava onde teriam ido parar
as estelas, o mugido das vacas mansas no potreiro e o
velho pai lhe pergunta sobre as tais luzes que alumiavam
as casas de várias cores e se seriam mais lindas que o
pisca-pisca dos vaga-lumes?

O filho então se apercebe que muito
tempo se passara desde a partida, o
negro era o mesmo, o pai idem
embora encanecido pelos anos, mas
a ingenuidade campeira não muda-
ra, se nada tivera de seu nessa vida
e sua energia lhe fora roubada na
lida dura do trato, sua essência não
lhe fora subtraída.

Pensou então que se afinal
nunca dera muitas notícias e que lhe
trouxera um sentimento de ausên-
cia, porque não levar ao pai alguma
notícia boa?

E começou a contar da vida
na cidade, povo como o velho
chamava, do movimento constante
como o carreiro das formigas, e que
o velho tinha um neto, um guapo
rapaz que do campo só conhecia a
grama do campo de futebol da
comunidade onde moravam, era o
mesmo totalmente da cidade, e
pensando que afinal o filho de
escravos merecia uma ilusão lhe
descreve o neto, conta como o
mesmo tivera acesso aos livros, que
o mesmo seria doutor como falavam
na campanha, não sabia como
explicar ao nego véio uma tal de
inclusão social, era uma tentativa de
puxar quem estava debaixo, mas
sabia ele ser apenas um sonho, o
neto no máximo dominava algumas
letras acolheradas e sabia decifrar
umas frases, mas afinal, o que isso
acrescentaria ao velho pai ? E seguiu
proseando e floreando e o velho
então cerra os olhos e adormeceu
pensando no neto que fosse o que
fosse essa tal de inclusão social,
tinha que ser bom demais, imagina
o filho do filho com anel de doutor?

Parte o filho depois de
acordar ao pai já sabendo que não
se veriam novamente, por essas
coisas que não se sabe, ele sentia
que precisava despedir-se, e afinal
mentiras inocentes como a que
pregara ao pai não faziam mal a
ninguém, não seria ele a contar ao
pai que o neto, passadas tantas
gerações, ainda era chamado de
negro, e que quando passava pelas
lojas era visto com desconfiança,
não seria ainda na sua geração que
a inclusão social lhe puxaria.

O velho
campeiro

Hugo Vieira da Cunha é 
Bacharel em Filosofia pela 
UCPEL, Empresário da 
indústria da alimentação, 
sócio proprietário da 
empresa A.M.R. Comércio 
e Industria de Doces Finos 
de Pelotas – Berola. 
Começou a escrever 
aproximadamente há dois 
anos. É membro do Centro 
Literário Pelotense (CLIPE). 
Obra lançada em E-book 
com 1.890 páginas: Família 
Vieira da Cunha - Pereira 
da Silva - Dois nomes, uma 
só família.

Lançamentos
Durante o Sarau Virtual 
temático do dia 16, a 
Editora Gaya promoveu o 
lançamento do Memorial 
100 anos de cultura no 
Brasil e da 2ª edição da  
Revista Cosmoé, momento 
aplaudido por todos os 
participantes do evento.

Memorial 100 anos
de cultura no Brasil

Revista Cosmoé



Na minha morada silenciosa e escura aguardo
o momento especial. O momento em que a luz clareia
minha escuridão como o prenúncio da claridade
constante que envolverá meus momentos, horas, dias
e noites que seguirão.

A claridade que se incorporará à minha exis-
tência envolver-se-á de risos, conversas, abraços,
beijos, cumprimentos carinhosos, de alegria!

Estarei acompanhada de brilhos, enfeites, me-
sa decorada, vinho saboroso, comida deliciosa. Estarei
acompanhada de pessoas calorosas, vestidas com suas
melhores roupas, com seus finos acessórios, envoltas
em animação, em satisfação, em esperança de que o
momento quase perfeito se repita nos dias adiante.

Retiram-me do local escondido, protegido on-
de estou embrulhada em papel de seda para que eu
me mantenha brilhante e suave. Desembrulham-me,
apreciando minha beleza singela, ainda que impo-
nente. Levam-me para eu ser colocada no lugar que é
sempre meu, acima das desavenças, acima do mal-
querer que, por vezes, se instala entre as pessoas.

Acima da inveja, do ódio, da luta, do de-
sencontro, dos vários desamores. Acima dos males
terrenos que afligem mentes, almas e corações. Acima
sim, para que o meu brilho lhes recorde para onde
devem dirigir seus passos: para a luz, esperança e
fraternidade.

Lá, do alto, observo a casa colorida, em verde,
vermelho, prateado e dourado. Cores espalhadas por
todos os espaços familiares, em pequenos objetos, em
flores diminutas, em grandes pétalas que preenchem
vasos de cristal límpidos e transparentes. Enfeites da
época que relembram tradições, apegadas aos seus
corações e mentes, tradições veneradas, tradições que
sustentam o sentido da festa, a ingênua crença das
crianças e a esperança de muitos.

Testemunho
em brilho

Continuo a olhar, curiosa, os brindes em alto
e em bom tom para que todos se unam no tilintar
das taças, cheias de borbulhas na delicada cor
âmbar a confirmarem os desejos de felicidade.

Sigo olhando, atenta, aos atraentes pratos
abarrotados dos manjares apetitosos que traduzem
a reverência ao capricho de criação de tantos
sabores delicados, fortes, claros, escuros, mas
sempre convidativos à degustação.

Junto a mim, outros acompanhantes se
instalam harmonizando-se àqueles duradouros mo-
mentos de contentamento e resplandecente de boa
vontade entre as pessoas. Todos nós, bolas,
pingentes, guirlandas, luzinhas e tantos outros,
somos partes desse momento de regozijo e
cooperamos para que assim seja. Nós, as enfeitadas
decorações de Natal.

Sou a estrela que, na ponta mais alta da
árvore de Natal, simboliza a verdadeira estrela que
guiou os três Reis Magos até ao Pequeno Menino
que nascia e trazia consigo a esperança de amor e
renovação ao mundo.

Sou a estrela cujo brilho deve ser a guia de
todos para a luz, para a compreensão, solidariedade
e fraternidade.

Recolhem-me à minha morada silenciosa,
porém com um sentimento esperançoso de ter
cooperado em um festejo glorioso de amor e
aconchego humano.

No próximo ano voltarei para renovar esses
votos, com o mesmo brilho de sempre, pois
represento a estrela que guia suas vidas!



Mais uma vez é Natal!
Luzes coloridas, 
Bolas, árvores, guirlandas 
enfeitam a casa.  
Momento especial, 
Família reunida, 
Agradecendo a vida.
Na mesa 
A ceia, 
O coração
Anseia 
Pela oração
De gratidão. 
Mais uma vez é Natal!
O bebê divinal, 
Glorioso, 
Vitorioso 
Na cruz,  
Reluz 
Apontando 
De mansinho, 
o caminho 
Da liberdade 
À humanidade.

Mar de palavras

Derramam-se os afluentes 
em borbulhante deleite
pela margem esquerda, 
pela margem direita,
vindos de muitas nascentes
para formar o caudaloso rio.

Ali deságuam os próprios nomes,
o volumoso rio lhes empresta o seu.

Do nascedouro flui o rio infante
num incessante jorrar de energia
avoluma o curso, serpenteia os montes
em cores pinta a exuberante flora
em prosa canta a abundante fauna
pranteia em versos o que o mal devora.

E o rio, transbordante de afluentes, 
desemboca no livro o brado urgente dos poetas.

Mía es luna, ella es 
especial
como toda la galaxia
porque ella…es única
en todo, en ese cielo 
estrellado.

Mi luna,
es blanca pura
con un corazón frágil.
es invisible ante los ojos
cristalinos del agua.
Su mirada tierna,
y sus labios desprenden
una sonrisa angelical.

Mil lunas he visto pasear
paso a vivir un cielo azul…
Ella, creo su  galaxia 
cristalina
en un mar de estrellas
para poder soñar…
y amar de verdad,
vivir en paz.

He visto la
Luna pasar

Jornal eletrônico da Alpas 21
gaya.rasia2020@gmail.com

(55) 3324 1687 
(55) 9 9181 0163

gaya.oyarzabal@gmail.com
(55) 9 9144 8169

Rua Benjamin Constant, 71
CEP 98.025-110

Mais
uma vez
é Natal
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Uma lembrança muito expressiva
do mês de dezembro. Quando eu era
bem pequena, ainda não havia televisão.
As transmissões iniciaram no Rio Grande
do Sul em 20 de dezembro de 1959 com
a TV Piratini. Era o canal 5 de Porto
Alegre, afiliada à Rede Tupi. Foi uma
coisa fabulosa. Justamente em dezem-
bro, dias antes do Natal. Até pareceu um
presente do Papai Noel.

E recordei que as crianças, antes
de iniciar o funcionamento da televisão,
liam livros de histórias, brincavam com
bonecas, jogavam bola, pulavam corda,
subiam em árvores, andavam de bici-
cleta, enfim, uma variedade de atividades
e, ao chegar à noite, estavam cansadas.

Eu gostava muito de ouvir his-
tórias e logo que aprendi a ler foi como
ter descoberto a coisa mais linda do
mundo. E eu lia, e lia e gostava cada vez
mais. Um dia, li um pequeno livro com a
história do nascimento de Jesus. Fiquei
encantada. Até então só conhecia o que
ouvia quando liam esta história nos
Evangelhos. Recordo que sentei na
sacada do meu quarto, morávamos num
apartamento, e as sacadas não eram
vazadas. Assim, se a gente sentasse no
piso não era visto da rua. E lá fiquei lendo
e relendo tantas vezes aquela história do
Menino Jesus. E comecei a imaginar
como seria a vida naquele tempo.

A história narrava que José
trabalhava na carpintaria e Maria cuidava
da casa, do pequeno Jesus e fazia um
caldo delicioso para o jantar, pois José
gostava muito. Era a história da Sagrada
Família a nos inspirar amor, fé e har-
monia. E assim adquiri o hábito de, a cada

livro que lia, imaginar a história como se

fosse um filme. Hoje penso que
isso contribuiu para desen-
volver a memória.

E cá estamos nós,
vivendo outro dezembro. Outro
Advento. Aguardando outro Na-
tal. E fico a imaginar o que as
pessoas desejam para este
Natal?

Ah! Com certeza, o
maior desejo é celebrar a vida
com fé e amor. Celebrar a vida
sem medo de vírus, de perdas,
de adeus, de ameaças de
guerra nuclear, de bombas, de
fome, violência. Tanto desres-
peito à vida humana.

As notícias chegam em
lugares tão distantes mas,
muitas vezes, não dão conta da
gravidade que representam,
para toda a humanidade. O
mundo precisa de paz, não de
guerras. De mais humanidade,
não egoísmo disfarçado de
defesa de fronteiras. De mais
vivência de fé e não apenas
usar o Santo Nome de Deus. De
mais ética e não corrupção. De
mais verdades e não mentiras.

Vamos cuidar da vida e
vamos viver com esperança,
confiança, fé e amor ao pró-
ximo, sem nuca esquecer que
para o outro, o próximo somos
nós. Então que nossos senti-
mentos sejam os melhores
possíveis para que a frater-
nidade seja algo que se com-
cretize em nossas vidas e torne
possível vivermos muitos outros
dezembros com alegria e doces
lembranças.

Um desejo imenso de
mais paz e harmonia, mais
corações entrelaçados por afe-
tos, mesmo quando distantes.
Que neste Natal cada coração
sinta o desejo de se trans-
formar numa manjedoura e
acolher o Deus Menino, Jesus, a
luz do mundo!

Feliz Natal e Venturoso
Ano Novo!

Doces 
lembranças 
de dezembro

Quando
dezembro
chegar

Quando chegar dezembro
Tudo se anunciará no Céu
Serão novo tom no azul do mar
O renascer desta esperança e luz

Num cheirinho da Criação do homem,
Cores que brotam sempre com odor
E com sonora voz do pássaro
Anunciando boas novas

Ao ano que se avizinha rapidamente
Amanhã já será dezembro
E de certo modo será quase o Natal

Dia onde Cristo torna-se de novo menino
E pode abraçar nossos irmãos de verdade
No calor da fraternidade!

Edmar Leal / São Tomé e Príncipe

Ao abrigo do código de direito de autor.
(Proibido copiar sem indicar autoria)



Para pensar no tempo
Que espécie de sentimentos experimentamos, na chegada de

um novo tempo? Além das datas, dos calendários, dos eventos, o que
nos afeta?

Se nos detivermos a refletir sobre nossas motivações e
apreensões, talvez possamos constatar um elenco de significados
diante dos fatos e frente às pessoas. Aparecem euforias, medos,
inseguranças, alegrias, projetos, esperanças, enfim, um conjunto de
afetos tomam conta de nossa mente e nos permitem constatar que a
dimensão de finitude em nós é a régua que orienta a nossa situação
no mundo.

Ora, temos pressa, urgências, expectativas diante do novo
tempo que está por chegar e queremos ter certeza de que nossos
desejos se concretizem, condicionados por nossas escolhas. Ora,
gostaríamos que o tempo parasse, que o correr das horas fosse mais
lento e que os minutos fossem sensíveis às nossas emoções e se
movimentassem por um relógio sintonizado com nossos limites.

Na realidade, nosso desejo secreto é que pudéssemos
comandar o tempo com nossas mãos e tivéssemos o poder de girar a
roda da vida, conforme os afetos que nos afetam. Queremos que as
crianças tenham sua infância alongada. Almejamos que os
adolescentes saiam logo de sua adolescência e atinjam a maioridade.
Ansiamos para que os idosos fiquem mais tempo conosco, para
aprendermos mais com suas experiências.

Para pensar um novo tempo, no entanto, há necessidade de
equilíbrio emocional, uma vez que nossa inteligência é ousada face
aos desafios. A partir das compreensões que temos da vida, usando a
ousadia da nossa inteligência, podemos dimensionar o entendimento
de uma vida feliz.

Nessa conjuntura de um novo tempo, muitas observações
chegam até nós acerca das pessoas, dos acontecimentos, dos
projetos de futuro e das condições do presente. Nesse conjunto todo,
algumas questões surgem, que podemos recortar. Por que muitas
pessoas são movidas por compromisso com o êxito e o poder? Em que
medida nos sensibilizamos com o que ocorre na vida do planeta, como
a falta de cuidado com a natureza em sua amplitude? Como nos
desafiamos em atitudes de cuidado com a gente e com os outros?
Somos capazes de entender que tudo está ligado a tudo e que o
tempo é uma construção simbólica de nosso imaginário, a partir do
qual postulamos medidas de avanço e de atraso, com as pessoas e
com as coisas culturais?

Para pensar um novo tempo será indispensável nos
prepararmos com toda cerimônia e a liturgia como nos preparamos
para uma festa. Trocamos as vestes cotidianas e vestimos a nossa
melhor roupa para comemorar e celebrar o novo tempo. Um novo
que carrega consigo o velho. Assim é o tempo que vivemos e no qual
poderemos continuar de mãos dadas.

Jardim em flores

Borboletas voam
Criança crescida
Querendo falar
Correndo, querendo pegar
Asas coloridas atraentes
Voam como dança no ar
A criança inocente
Muito querente
Sorrindo correndo
Querendo a borboleta
Para se encantar
Com ela se enamorar
Criança feliz.

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br

A magia
do Natal

As cortinas do dia vão se cerrando...
Os tons amarelados as paisagens, vão enfeitando. 
A brisa suave faz cócegas no rosto causando arrepios. 
Nesse momento gosto de ficar na janela, admirando...

Dezembro é um mês todo repleto de magia e poesia.
Trazendo com ele muitos momentos de reflexão, de 
abraços e perdão.
De festas, de alegrias, de encontros e reencontros
Mês tão querido e esperado para o cristão.

O Natal se aproxima com seu clima de sensibilidade
O clima se torna mais ameno, sereno e encantador
O dia e a noite assumem a cumplicidade
de trazerem luminosidade
Somente para esperar com amor e cor a Jesus,
Nosso Senhor...

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br/
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Nossas criações

Fazendo analogia direta com produção cultural, tenho
para mim que aquela máxima popular de que nada se cria, tudo
se copia não procede. Estabelecendo um paralelo de tentativa e
erro, de medir duas vezes e ainda assim cortar errado, de querer
tornar verdadeira uma surrada nota de 3 reais, a conclusão é de
que a criação e o ineditismo caminham juntos.

A cultura é múltipla, é admirável pela proposta, pelos
diferentes espectros, pela dimensão que alcança.

Alguém pode até tentar fazer uma tela parecida com
produções da inigualável Tarsila do Amaral, mas o resultado final
sempre levará o carimbo de um trabalho genérico, mal acabado,
de tentativa seguida de erro. Ou podemos ligar o rádio e ouvir
uma música que lembre, mesmo que de longe, algumas das
sensacionais canções de Belchior, mas quem conhece a
trajetória e a obra de um dos ícones da música popular
brasileira, logo perceberá que trata-se de mera semelhança...

Já tive a experiência pessoal de ter um texto que escrevi
em coluna de um dos jornais em que atuei profissionalmente
copiado por outra pessoa, a qual sequer teve a preocupação de
fazer alguma mudança ou adaptação para deixá-lo um pouco
diferente. Apenas assinou e publicou identificando-se como
autora. Levou algum tempo, mas seguindo as vias legais provei a
autoria, bem como obtive a indenização devida.

Na literatura, na música, nas artes plásticas, na dança,
no teatro ou no cinema, as manifestações culturais não esperam
do público fidelidade eterna, mas sim compreensão plena da
arte. Você não precisa desenvolver paixão por alguém que
produz cultura e arte, mas precisa entendê-lo, apreciá-lo...

Encerrando 2022, registro votos de continuado sucesso
aos autores e autoras do universo Alpas 21 e Editora Gaya.

Seguiremos juntos, produzindo cultura, contribuindo
com nossas escritas no fortalecimento da literatura nacional e
internacional.

Armênio Oyarzabal

Desunião
Fissura... Dor sutil!
Fresta aberta, onde
passam as impotências!

Lugar onde finas agulhas espetam-se,
dores pontiagudas... Lá onde queimam
os desejos... Fagulhas são ardências...
Dominam a mente, martelam corações.
Alfinetes na pele... Latejam dormências! 

Luta
Ferida de amor
não morre nunca...
Só amortece corrida.

Volta a doer. Última tempestade,
impossível de se evitar, recorda...
Fênix renasce das cinzas! Sofrida.
Continua seu voo único, inevitável,
busca verdadeira essência da vida!

Liz Rabello, In Girassóis Poéticos,
Prêmio Escritor Notável ALPAS 21, 2022



A difícil tarefa de traduzir
O importante no texto traduzido é que seja

conservado conteúdo na sua mais completa forma,
não alterando o significado do contexto, já que
assim, o tradutor poderá a significação semântica de
trechos da obra. O desejo de enriquecer a cultura de
um povo estrangeiro fica prejudicado e o esforço
resulta em nada se a tradução for feita sem
seriedade.

Antônio Callado conseguiu sucesso ao
traduzir O Amor no Tempo do Cólera de Gabriel
Garcia Marquez, com isso o livro esgotou em poucas
semanas. O romancista preferiu substituir o rodapé
no final da página, explicações do significado desta
ou daquela palavra, dentro do próprio texto,
resultando assim, numa leitura mais agradável, daí o
sucesso imediato.

A profissão de tradutor só é reconhecida na
Inglaterra e no Brasil, esta tarefa é efetuada pelos
autores entre os intervalos de confecção de seus
próprios livros. Com isso, os tradutores de tempo
integral são poucos, infelizmente.
Carlos Frederico in: O Lapidar de Sonhos (Scortecci – SP: 2014).
@carlosfredericoescritor

Olhar marinho
Ver – te é tão lindo, vislumbrar!
As praias cariocas admirar, cantar                                  
Viver, amar, labutar e sonhar no marinho olhar!
Carlos Frederico in:  Coletânea Internacional Infinito Olhar
(Editora Gaya – RS: 2022). @carlosfredericoescritor

Instantes
Uma certeza de felizes estarmos
Surge do resultado                                               
decorrido de esforços 
E da dedicação mútua.
O Conjunto do cotidiano 
e em todos os diferentes instantes vividos
Na existência em comum. 
Nosso coração, nossa pulsação                                    
e nosso caminho são: 
Uma única vida enluarada.   
Carlos Frederico in: Lírica Amizade (Opção 2 – RS: 2013). 

@carlosfredericoescritor

Final do ano chegando e vamos fazendo uma retrospectiva dos 365
dias... das conquistas, dos desencantos, daquilo que ficou pendente, do que foi
bom e ruim. Processamos tudo... uma verdadeira contabilidade, até para nos
prepararmos para o ano vindouro. E o que dá para observar nesse alvoroço
todo é que muita gente se esquece de agradecer o ano que passou. Parece
mesmo que o nosso cérebro tem a tendência de ver o lado feio das coisas,
pois grava muito o que não foi legal , o que ficou a desejar... Quem sabe
tentarmos aprender a agradecer?

A gratidão é um dos sentimentos mais nobres do ser humano, mas
precisa ser exercitada e cultivada no dia a dia! Na verdade, ser grato é um
estado de espírito que não se refere apenas a fatos positivos, mas a tudo que
está presente em nossa vida e que nos ajuda a evoluir.

Vemos, na prática, que a pessoa grata atrai boas energias e está
sempre disposta a fazer o bem, pois acredita ser esta a única forma de também
receber o bem. É capaz de ver nas pequenas coisas grandes motivos para se
alegrar e infinitas razões para agradecer, sem esperar por mirabolantes e
fantásticos acontecimentos . Tem o poder de contagiar a quem está por perto
e transformar ambientes hostis em locais aconchegantes e acolhedores!

Infelizmente, ainda existe no mundo muita ingratidão! Dela são
gerados sentimentos destrutivos como a reclamação, a murmuração, o ódio e a
vingança. A pessoa ingrata é espiritualmente cega, triste, sozinha e infeliz, pois
não consegue reconhecer o bem que recebe todo dia. Além de considerar-se
sempre uma eterna vítima!

Aprender a ser grato nos fará apreciar cada minuto da vida que nos
foi concedida! Experimente, não é tão difícil assim! Tente abrir os olhos ao
mundo e prestar atenção nas coisas boas que aconteceram à você! Melhor
ainda, pense nas coisas ruins que NÃO lhe aconteceram!

Atente para as visitas de vida que lhe são oferecidas a cada novo dia,
como o sabiá matinal na sua janela, a flor que gentilmente se abriu no seu
caminho, a sombra da árvore, o cachorrinho faceiro lhe esperando no portão
de casa, o sorriso espontâneo de uma criança! Tantos presentes preciosos que
não valorizamos e , muitas vezes, nem vemos! O sol nasce espetacular e
radiante a cada manhã e muitos dormem... Seja grato! Agradeça por ver as
cores, sentir os aromas e sabores! Agradeça a Deus por este momento!

Para que a gratidão faça parte da sua vida de uma forma bem
palpável, que tal criar seu POTE DA GRATIDÃO? Você vai se surpreender ao
constatar como tantas coisas boas acontecem a você a cada instante! Aquelas
pequenas-grandes coisas que tornam seu cotidiano mais feliz!

Então, vamos lá... O desafio é simples... e o projeto divinamente
transformador... fará muito bem ao seu coração!

Pegue um vidro qualquer de conserva e decore-o como quiser, vale
muita cor , brilho e glitter! Pinte ou faça colagens ,só não esqueça de identificá-
lo como POTE DA GRATIDÃO! Coloque-o num lugar bem visível para que não
seja esquecido. Vá introduzindo dentro dele, de tempo em tempo, o que de
bom aconteceu a você e só abra no final do ano.

A principal intenção desse simples projeto é fazer com que você se
sinta feliz, pois ele tornará aparente todos os seus momentos de alegria. Ao
abrir cada papelzinho, o entusiasmo e a motivação pela vida reacenderão,
reafirmando que cada ensejo foi, na verdade, um presente!

Seu pote estará cheio de motivos para ser grato! Gratidão por mais
um dia de paz, pelo alimento na mesa, pelo cheirinho de café de toda manhã,
pelo abraço carinhoso, por estar planejando um novo ano!

Você já se deu conta de que Deus lhe presenteou com 86.400
segundos somente no dia de hoje? E será que você usou um segundinho
sequer desse tempo para dizer OBRIGADO?

Você já fez seu
pote da gratidão?



Humildade para viver
Há determinados períodos da vida, com base nas relações de

vida e a história dos seres vivos.
Se constitui como a própria história do ser humano; nas

concepções pode conceber a viver e conviver na trama da história
humana cujos relações nos fazem perceber o que realmente somos.

A vida se apresenta com muitas possibilidades para cada ser
humano. E a qualidade dela depende fundamentalmente das nossas
escolhas e ações, muito mais do que qualquer fator.

De repente, surge a oportunidade de uma grande mudança
em sua vida. O que você vai fazer?

Será que você terá humildade e sabedoria para aceitar essa
mudança e administrar seu corpo e seu espírito nessa nova luta ou
vai ficar esperando outra chance.

Lembre-se que lutar é um privilégio seu e que desistir é uma
decisão unicamente sua. Afinal, o que você está fazendo pela sua
vida?

É Natal
A singeleza da flor
Embala o sonho secreto
De cada um
Dizem que é um "sino"
Mas a ciência
Dá-lhe um nome forte
Ninguém sabe soletrar
Nos corações felicidade
É um sino de Natal
É JESUS que nasce
É SALVAÇÃO
ESPERANÇA, FÉ!

Meus versos
Meus versos
Eu quero fazer meus versos
não como quem morre,
mas como quem ama a vida.

Eu quero fazer meus versos,
não para homenagens póstumas.

Eu quero fazer meus versos
mesmo que sejam a única arma de que disponha
para expor uma realidade
um ponto minúsculo da história
o momento do meu tempo

Eu quero fazer meus versos
mesmo que você não os leia
mas para que saiba que, apesar:
da energia nuclear perigosa
da liquidação do ecossistema,
da cultura atrofiada do meu povo,
da fome, da doença, dos casebres,
dos sem-terra, dos sem-teto, dos sem-emprego,
dos sem escola, dos sem comida,
do salário magro, dos políticos corruptos,
dos governantes poderosos e cruéis,
dessa horrenda realidade
que me envolve e me angustia,
eu parei um instante
e fiz estes versos.

Os poetas - dizem há séculos - são loucos.
Viva esta loucura!

A poetisa é a pessoa que pára, no meio da 
guerra,
para fazer anotações
ao lado da metralhadora, do míssil, do botão 
vermelho,
da chuva amarela caindo em sua cabeça.

É a mensagem da garrafa.
Alguém lerá.
E sorrirá, pois haverá compreensão
e comunhão de ideias.



Natal

Foi lá em Belém
que o mistério ocorreu:
Um Deus-Menino
na Terra nasceu.

Do Espírito, Maria
em seu seio o gerou.
Nasceu o Messias
que o povo de Deus
há muito esperou.

Acolhamos a mensagem
que ao mundo Ele traz.
Edifiquemos seu reino
de amor e de paz.

Encontro com o Papai Noel

Quando eu tinha cinco anos
sonhava com o natal.
Pois com ele vinha o Papai Noel.
Velhinho bonzinho...
Que trazia nossos brinquedos.
Até fugi, para encontrá-lo.
Naquela noite.
Em que ele chegava.
Naquela loja tradicional
de minha cidade natal.
Enquanto minha babá namorava,
meu amigo beto e eu
aproveitamos o descuido.
E fomos ao encontro
da magia do natal.
Crianças felizes
partem atrás do sonho
infantil.
Onde o bom velhinho
traz a figura
da paz!
E no coração da criança
um mundo de brincadeira
e o gosto doce de natal.
Hoje, eu vejo.
As crianças sem ilusão alguma
da imagem do Papai Noel.
Apenas nos seus rostos
a imagem da realidade.
Um mundo consumista.
E a pureza do sonho de natal
ficou no esquecimento!
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Tantas músicas tocadas, tantas letras escritas, uma
música a cada pessoa. Procuro a minha música, me perdi
entre notas e partituras.

Ao tocar, nem um som saiu, apenas o pranto em
notas perfeitas, me dizendo que o tempo passou.

Esqueci de mim, deixei de viver... Quando quis
sonhar, meu sono acabara, quando olhei para os lados,
quem me esperava partido já tinha...

Não sei o que são momentos, pois apenas os
embalei, sorri o sorriso de outros, experimentei a felicidade
que não era minha, partilhei tudo o que tinha...

Amanhã terei tempo, mas o amanhã foi a muito
tempo atrás, meu relógio parado ficou, jamais dei corda, o
silêncio do tic-tac substituído pelo som da solidão...

As vezes, as unhas nas mãos rígidas, cravam
sangrando, só assim sei que ainda vivo...

O sorriso ao tocar a música tem um ignorado
destino. Hoje vou andar, vagar sem destino sobre notas que
não conheço...

Meu coração pulsa de acordo com a música em meu
pensamento, sou clave de sol, carrego linhas vazias, em
busca da nota de minha vida. " Z "

Contos de Natal

Novamente o Natal se aproxima,
Trazendo em seu rastro um novo ano;
Luzes enfeitam casas... Jardins... Esquinas...
Reunindo famílias, inspirando novos planos
Ouço novamente as antigas canções
Que eu cantava em tempos que já vão longe,
Trazendo grandes recordações 
Daqueles que se foram ou apenas não respondem.
Ah outra vez, Natal
Trazendo a esta alma já tão cansada
Um vago rumor que oprime o coração.
Novamente o mundo está em festa
Mas em mim apenas acenos com promessas
São doze meses de silêncio e esperança!

Vamos publicar teu livro?
A Editora Gaya espera

teus originais para análise.

Rozelia Sheifler Rasia
Armênio Oyarzabal
Editores





Conosco nesta edição:
Decimar Biagini, Wagner  Moraes Stricler, Carlos 
Frederico,  Lenir Santos Schettert, Zeli Scheibel, Rita 
Castanheira, José Hilton Rosa, Hugo Vieira da Cunha, 
Eva da Graça Crochemore, Miguel Ángel Duarte López, 
Luana Paiva, Thaís Didonet Dalmolin, Edmar Leal, 
Cecilia Pires, Liz Rabello, Viviane Mendonça,   Maria 
Teresa Freire, Loreni Dalla Corte, Elizete Nunes de 
Almeida, Vilma Farias Guerra, Irene Fernandes dos 
Santos, Vera Salbego, Vanderlei Goulart Furtado, 
Vladislao Pereira Pereira, Rozelia Scheifler Rasia e 
Armênio Oyarzabal.

O lançamento do livro Clã
Saraiva, de Rita Castanheira
(Editora Gaya, 2022), teve con-
corrida e festiva ocasião em
setembro deste ano, em Cídreira
/ RS, no litoral norte gaúcho.

Evento teve lugar no CTG
Piazito do Litoral.

O ano da escritora Rita Castanheira

2022 marca 
a carreira da 
autora Rita 
Castanheira.
Ao lado, 
durante 
sessão de 
autógrafos
do livro Clã 
Saraiva.

A autora e membros da
família Saraiva receberam auto-
ridades e convidados.

O projeto de pesquisa e
escrita, feito por Rita, foi idea-
lizado por Lisângela Saraiva e
conta as histórias e memórias
vividas pela Família Saraiva, uma
das mais tradicionais daquela
praia. A obra não possui fins
lucrativos.

Primeiro encontro
de um amor
sem fim

Veio pelo mar,

um navio de terras distantes,

trazendo escravos ao continente,

trazia também meu amor mais importante.

Vinham joias, ouro e iguarias,

vinham pedras preciosas e brilhantes.

Vinham crianças, damas e cavalheiros,

vinham amigos, parentes e amantes.

Eu aguardava em terra

a chegada das caravelas,

e não imaginava que ali conheceria

a mais bela e meiga das donzelas.

Quando o navio aportou no cais

e os marujos baixaram as velas,

vi entre a multidão uma linda princesa

e desde então só tive olhos pra ela.

Os olhos negros encantadores,

o sorriso de uma beleza sem fim.

Fui caminhando em sua direção,

pois ela também só tinha olhos pra mim.

Ali nasceu um amor de muitas vidas,

e eu, embriagado com seu perfume de jasmim

percebi que seria um sentimento eterno

que atravessaria o tempo e nunca teria fim.


