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Se alguém afirmar que tua

opinião ou teu ponto de vista sobre

determinada temática não irão render

conteúdo suficientemente apreciável

num texto que queiras publicar, prin-

cipalmente se não solicitaste uma

avaliação, faça-se de desentendido ou

desentendida, ignore o comentário e

mantenha todas as suas ideias na

sustentação da poesia, conto ou

crônica que estejas concebendo.

Não permita opiniões alheias

num texto que está em produção, que

ainda pode receber toda a carga argu-

mentativa que o deixará contundente,

atraindo e envolvendo os leitores.

Quando escreves, não precisas

te preocupar com opiniões leigas. Só a

crítica especializada pode avaliar com

a qualidade pertinente o conteúdo do

que produzes.

Como autor ou autora, já tens

pontos importantes a teu favor, sendo

o mais destacado deles exatamente

tua criatividade, tua percepção de

mundo, tua visão conceitual ampla, tua

proposta construtiva e altruísta acerca
de uma temática em abordagem.
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Com o calendário eleitoral bra-

sileiro agendando eleições para ou-

tubro quando deverão ser eleitos go-

vernadores, vices e deputados esta-

duais, presidente, vice, senadores e

deputados federais, muita coisa vai ser

escrita ou dita sobre o tema eleições,

com opiniões variadas pró e contra as

candidaturas postas pelos partidos,

coligações e federações partidárias.

Existe aquela velha afirmativa

que diz: o papel aceita tudo. E na era

da internet, das múltiplas plataformas

digitais e redes sociais, as pessoas

escrevem de tudo, absolutamente sem

filtros e muitas vezes sem respon-

sabilidade, manter-se distante desse

nivelamento por baixo é extremamente

necessário, pois o que quase sempre

acontece não é um debate saudável,

opinativo, mas sim um festival de

agressões e farta distribuição de fake

news envolvendo políticos de todas as

esferas e cores partidárias.

Pau que bate em Chico, tam-

bém bate em Francisco. Isso resume

tudo. Manter-se longe desse festival

de horrores é tudo.
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Quando Fernando Pessoa escreveu
que “tudo vale a pena quando a alma não é
pequena”, o ser humano foi exposto de
uma forma grandiosa. A afirmação deve ser
refletida em toda a sua profundidade.
Reconhecer o valor dos pequenos gestos,
das pequenas atitudes não é para muitos. A
valorização de uma palavra dita com
carinho e consideração, de um olhar amigo
e compreensivo, de um abraço aconche-
gante, de mãos que se entrelaçam afetuo-
samente, de um apoio silencioso e amo-
roso, de mensagens acalentadoras, de pre-
sença constante e reconfortante são para
as pessoas sensíveis, observadoras e reco-
nhecidas.

É no dia a dia que se reconhece a
‘importante’ pequenez das situações. Um
reboliço em casa por causa de um pas-
sarinho, bem pequenino, que parece do-
entinho. É trazido para a segurança da
nossa casa e protegido de ser devorado por
gatos rápidos e esfomeados. Passa a noite
em uma caixinha aberta, forrada para
aquecê-lo.

Pela manhã, desperto e recupe-
rado, voa pela casa, pousa de cadeira em
cadeira. Até que encontra o caminho da
janela. A claridade do dia o atrai. Pousa no
parapeito da janela e ali permanece um
tempo, olhando para o interior da casa,
como se despedisse de nós pelo carinho e
cuidado recebido.

Um pássaro pequenino que por
algumas horas despertou o sentimento de
proteção e respeito pelos habitantes da
natureza que os cerca. Momentos de aten-
ção para uma situação inusitada: ter um
animalzinho a passar a noite conosco, sem
estar em uma gaiola, mas livre como deve
ser. Livre para reconhecer e responder ao
chamado da natureza que o acolhe como o
local correto para a sua vivência.

Assim seguimos, encontrando não
somente na natureza, mas nos seres hu-
manos, igualmente, situações inexplicáveis
que nos alegram e confortam a alma. Em
certa noite, no teatro, na fileira à minha
frente um garotinho me olha com
sobrancelhas franzidas. Dou um sorriso
para ele e recebo minha resposta: outro

Felicidade não precisa muito

sorrisinho, ainda tímido. Abano a mão para
ele, que retribui agora mais animado.

Passamos os poucos momentos de
espera pela apresentação musical trocando
sorrisos, olhares e até algumas caretas bo-
nitinhas que as crianças gostam de fazer.
Que troca delicada e espontânea de inte-
resse tivemos um pelo outro. Uma dis-
tração, com um garotinho desconhecido,
porém brincalhão, que transformou a es-
pera em agradável brincadeira inocente. Ao
final da apresentação foi-se com a mãe e a
irmã assim que a música terminou.

Todavia, ficou impresso em minha
mente a imagem daquele garotinho sor-
ridente e comunicativo.

Em uma recordação agradável, na
verdade preciosa, relembro nitidamente
mulheres em volta de uma mesa aos sor-
risos, trocando impressões sobre suas ex-
periências, suas idas e vindas e seus acon-
tecimentos diários. Sobretudo, sobre o
aprendizado que desenvolvem com suas
leituras, com os cursos que realizam, com
as palestras que assistem, com os debates
nos quais participam. Enfim, um olhar mais
atento, percebe a amizade fluindo e envol-
vendo aquelas mulheres, naquele mo-
mento. Que se preserva por conta do
entendimento construído. Sempre acom-
panhado de um delicioso e aromatizado
café. Horas que não custam nada. Que,
simplesmente, valem a pena.
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Somos o universo masculino e feminino. Quem brilha no palco
da vida já se reconhece na própria história, numa aceitação profunda de
ser quem se é sem se considerar o coitadinho em seu meio.

Formamos o ranço da crítica a partir de uma imagem estéreo-
tipada sobre nossos pais. Se eles sabem tudo, então por que erraram
comigo?

Não demora muito a nos depararmos com os desafios da vida.
Somos criaturas humanas com dores e incertezas. Podemos passar horas
a ponderar sobre o desafio de olhar para dentro de si mesmos sem
culpar o arquétipo principal, a mãe.

Neste pequeno texto, minha pretensão é aguçar a curiosidade
sobre o masculino e o feminino que existe em cada um. Ampliar a
consciência sobre nossas vidas. Um caminho a ser explorado, sem
sombra de dúvida, com terapias.

Arrisco dizer que cortar o ranço da crítica sobre os pais, para
viver a própria história, pode ser o caminho para o fortalecimento
diante dos nossos próprios tropeços. Por isso considero importante se
reconhecer na própria história, sem vitimismos.

“Se meus pais me tratassem assim eu poderia ser diferente”.
Esta é uma ideia simplista, que pode os influenciar a levar a vida de
maneira sofrida.

Durante muito tempo, eu não tinha ideia do que significava
viver a própria história. Muitas vezes sofri, acreditando não ser boa o
bastante para meus pais. Hoje reverencio meus antepassados, com eles
aprendi a base da vida.

Com o tempo, depois de muito esforço e boa vontade trilhei
meu próprio caminho, desconsiderando a opção de vítima. Como se diz:
cortei o cordão umbilical da dor para viver bem a relação com meus
erros, meus acertos e com meus antepassados. Estes carrego comigo
desde o berço da criação da minha alma. Reconhecendo minha mãe
como uma grande mulher, pude me tornar a mãe que sou. Meu pai, um
homem além do seu tempo, rico em sabedoria, aguçou minha
curiosidade de mente inquieta.

Percebi que, para viver de bem com a vida, há uma longa
distância entre a teoria e a prática, o ser e o ter, o conhecimento e o
amor. Não necessariamente nesta ordem.

O ranço da crítica

Quando comecei a explorar meu
universo interior, foi uma experiência
extraordinária. A vida ganhou um
colorido antes inexistente, era a magia de
me manifestar consciente na própria
história e o mais importante é que pude
enxergar meus pais a partir de mim
mesmo. Com este entendimento deixei
de me vitimizar, para viver a liberdade de
ser quem sou, de ter uma vida em
construção.

Desde então, consegui estabe-
lecer uma relação real com minha mãe.
Através da sapiência que conquistei,
percebi um novo jeito de comunicação
com o mundo. Criei meu próprio
universo. Só compreendemos nossos
momentos de medos, incertezas e de
tristezas se exploramos nosso eu interno.

Finalizo com fé de que me fiz
entender. Desejo de coração que você
crie a oportunidade ímpar de alterar a
frequência perceptiva da crítica des-
trutiva para explorar e viver sua própria
história com leveza. As referências você
pode encontrar na história pregressa dos
antepassados, contemplando as terapias
que lhe convém.

Somos uma história a partir
deles, este pode ser um meio amoroso de
eliminar o vitimismo.

Jornal eletrônico
da Alpas 21

gaya.rasia2020@gmail.com
(55) 3324 1687 

(55) 9 9181 0163

gaya.oyarzabal@gmail.com
(55) 9 9144 8169
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Barulhos silenciosos
da mente humana

Quem é você, afinal? Que liga todo dia a te-
levisão, em busca de novidade. Que navega na internet
pesquisando sobre a vida alheia, lendo sobre assuntos
que te interessam. Junta pedaços deformados que na
maioria das vezes não se encaixam.

Quem é você, que ao se olhar no espelho, não
sabe direito o que vê. Que toma todo dia o mesmo café
forte, para tentar acordar na manhã fria.

Usa sempre o mesmo calçado, que é quente,
mas machuca os dedos. Da aquele sorriso embaralhado
em meio a palavras não ditas.

O que vem na sua mente, quando o mundo na
sua volta está em silêncio? Silenciosas dúvidas? Sil-
enciosos desejos? Invejas silenciosas?

Busca em meio a diversidade de palavras, não
encontradas no silêncio externo, uma resposta, para a
pergunta que nem foi feita.

Quem é você, que dorme sozinho toda a noite,
quando seu maior desejo é estar acompanhado, e por
conta da sociedade, da vida, dos caminhos, acaba dor-
mindo sozinho, esperando o dia ideal para dormir
acompanhado, porque esperar, quase sempre é a res-
posta, divina, dos deuses, dos seres.

Quem é você, afinal, que dorme acompanhado
toda a noite, pensando em alguém que não é aquela
pessoa que está ao seu lado, fecha os olhos, mas não
dorme, porque na mente só passa a imagem daquele
velho amor, que nunca aconteceu. Escolheu a vida que
leva hoje, ao lado da pessoa, que por acomodação,
virou companhia. Vivem de sorrisos falsos, e felicidade
momentânea, enquanto seu amor verdadeiro, está por
ai, dormindo na cama, com outro alguém, e pensando
em você.

Quem é você, que paga as contas mensais com
um salário ridículo, que não valoriza nada do que você
estudaste a vida toda, que junta dinheiro, em um
porquinho, para no fim do ano comprar a televisão
desejada, ligar, e procurar uma novidade.

Dor de 
cabeça

Ela passa lentamente e logo reflete a

efi-cácia de um tratamento terapêutico que

foi corretamente executado pelo paciente.

Os avanços médicos são crescentes

se comparados há séculos anteriores, nos

quais as técnicas eram quase primitivas e a

eficácia nem sempre era alcançada. Vários

são os medicamentos conseguidos no Sé-

culo XX e novas anomalias vieram com o

progresso, gerando situações diferenciadas,

obrigando os cientistas a esforçarem –se, ao

longo das décadas. O novo Milênio apro-

xima-se e a dor de cabeça, já recebe outros

adjetivos decorrentes do exaustivo cotidiano

das grandes cidades, o que soma outros

sintomas de desgaste do organismo, ou

seja, stress, estafa, em conjunto das

disfunções orgânicas resultantes dos efeitos

colaterais das medicações.

Longe vai o tempo do uso dos chás e

ervas na cura de enfermidades, porém perto

está a época de revisitar tais momentos e

descobrir o real valor dos mesmos.

A medicina homeopática cresce a

cada dia, sobretudo nos grandes centros

urbanos, nos quais as turbulências são em

proporções alarmantes para qualquer mortal.

E assim a humanidade prossegue no

seu avanço tecnológico, e seguindo à mar-

gem, os poetas usam a mente no sentido de

melhor ver o mundo, talvez um antigo e

eterno remédio possa resolver tudo isso: o

lazer poético.

Carlos Frederico in.: O Lapidar de Sonhos

(Scortecci – SP: 2014). @carlosfredericoescritor



A vida humana é um constante
binômio: aprender e ensinar, e vice-ver-
sa. E isso acontece mesmo que não per-
cebamos ou, quem sabe, não queiramos
muito experenciar essas vivências. Mas
são vivências necessárias ao nosso desen-
volvimento. Podemos usar um termo
filosófico para maior compreensão:
aprender e ensinar é uma “premissa” ine-
rente à vida humana, ou seja, é uma
condição para se viver. Essa introdução
tem como objetivo destacar que ninguém
nasce pronto, nem traz certificado de ga-
rantia. O ser humano é um constante vir
a ser, até quando ele não se dá conta
disso, pois é através desse processo de
transformação que acontece o seu
“devir”.

O ser humano vai evoluindo em
suas aprendizagens e, consequente-
mente, em seus ensinamentos, desde o
princípio da vida até o último suspiro.

Aprende a chorar, mamar, olhar,
ouvir, sentir fome, frio, calor, dor. Depois
engatinha, levanta-se e anda ereto.
Aprende a correr, sorrir, chorar. E a cada
hora, dia, mês e ano e sua vida nunca
deixa de aprender.

Cada pessoa vivencia senti-
mentos alegres e tristes, desenvolve uma
escala de valores, a qual pode ser
positiva ou negativa, pois há que se com-
siderar as relações estabelecidas que in-
fluenciam e, muitas vezes determinam
seu comportamento, embora elas não
anulem a capacidade de cada um usar o
livre-arbítrio.

Aprender 
com a vida

Viver é estar numa permanente
transformação. E essa transformação
pode ser como a de uma pedra bruta
transformada em pedra preciosa, e nesse
processo a lapidação é de nossa respon-
sabilidade. Quanto mais o ser humano se
esforçar para aprender aquilo que é bom,
ético, moral e querer viver com justiça,
lealdade e generosidade, mais brilho terá
em sua vida e mais luz levará aos outros.

Esse processo de vida humaniza
o ser humano, vai lapidando o seu ca-
ráter e eleva sua espiritualidade. E a me-
lhor forma de viver essa experiência de
vida, é junto aos seus semelhantes, seja
na sua família, no seu trabalho, na socie-
dade em geral. É na convivência com o
outro que cada pessoa vai se construindo
e, ao mesmo tempo, favorecendo a
construção do seu próximo.

Quanto mais o ser humano busca
o seu desenvolvimento e crescimento
através de aprendizagens significativas,
mais ele desenvolve o seu “eu” e vai
tornando-se um ser cada vez melhor. E
assim, ele tem condições de contribuir
para que os outros também se desen-
volvam. Enfim, aprender com a vida é
aprender a viver com amor, fé, doação,
perdão, compreensão para que, ao
chegar a derradeira hora, fique na
memória daqueles com quem conviveu,
um rastro de luz e saudades.

E concluindo, cada ser humano
segue sua trajetória levando na bagagem
suas conquistas como pessoa. Mas sua
vida não se resume em suas vontades e
sim em como conviveu com os outros.
Naquilo que aprendeu, no que recebeu,
no que soube dar... E, sobretudo, quanto
amou. Saber amar faz toda a diferença.

Nesse sentido, as pessoas são
fundamentais e jamais devem ser des-
cartadas como objetos que perderam seu
valor, pois o valor das pessoas foi dado
por Deus a cada ser humano e jamais
deve ser ignorado, visto que todos nós
somos “Filhos únicos para o nosso Pai
Celestial”!
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Minhas convicções

Sempre que um tema polêmico é debatido em
ambientes que deveriam ser neutros, entram em cena os
bombeiros de plantão, travestidos de heróis da neutralidade
cuja missão é recorrentemente encerrar o assunto, calar as
manifestações pró ou contra o tema eventualmente em
pauta.

Respeito, claro, mas contrariado. Confesso que digno
mesmo é deixar alguém expressar seu ponto de vista, sua
opinião, seja o debate sobre esporte, religião, política, moda,
automóveis... Qualquer assunto pode ser discutido desde que
dentro dos limites da liberdade, educação, das boas maneiras,
do respeito.

Defender minhas convicções não me dá o direito de
ofender as pessoas que pensam diferente. Mesmo que em
alguns momentos isso fosse me fazer sentir melhor, no
mínimo eu estaria entrando num jogo rasteiro, credenciando
também o interlocutor ou interlocutores a igual reação.

Defender o direito de alguém se manifestar, mesmo
sabendo antecipadamente que essa pessoa pensa diferente
de você, é na verdade a melhor prática democrática.

Das minhas convicções não abro mão. E garanto:
toda e qualquer pessoa que divergir do que penso encontra
em mim um debatedor que dialoga com o respeito.

O genial escritor brasileiro Nelson Rodrigues cravou:
“toda a unanimidade é burra. Quem pensa com a unani-
midade, não precisa pensar”.

Armênio Oyarzabal

Lula já
Vamos todos votar
no maior e melhor presidente
que a nossa amada nação
com grande admiração
realmente conheceu
e, assim, através do nosso voto tirarmos
esse corrupto, mentiroso e miliciano
chamado Bolsonaro
que, lamentavelmente, de fato,
destruiu a nossa nação.
Para então retornarmos
aos bons tempos vividos
nesse recente passado
e, embora termos de reconstruir
esse país continental
vamos fazer em quatro anos
o que levaria quarenta!
E com isso tanto mostraremos
como a todos provaremos
realmente ser possível,
por isso livremente digo,
vamos eleger Lula já!
Para, assim, o fascismo
como também o racismo
em nosso país querido
de uma vez por todas eliminar.

Obrigado pela oportunidade e sucesso sempre.
E VIVA O SOCIALISMO!



O mico do
Aeroporto
Internacional
de Guarulhos

Ano 2009. Segundo semestre letivo. Sala dos
Professores. Falávamos todos ao mesmo tempo,
imitando sem querer alunos rebeldes e indisciplinados.

Cogitávamos como poderíamos conhecer as
obras de autores famosos em tempo recorde para o
curso que fazíamos de Artes, dentro do nosso Colégio,
no horário de Formação em Jornada Integral.

Alguém insinuou uma viagem a Belo Hori-
zonte. Lá estavam obras de Rodin e O Mundo Mágico
de Marc Chagal, o sonho e a vida, acrescentando que a
exposição estava nos últimos dias. Às pressas, uma das
professoras, que por lazer fazia pacotes turísticos, se
dispôs a cotar preços de passagens aéreas e hotéis.
Marcada a data, escolhido o menor valor, fechamos
com a GOL nossas passagens de ida e volta.

A princípio somente para poucos dos vinte e
três professores, o que seria sua primeira viagem
aérea, o passeio prometia ser absolutamente inédito.

Mas acabou sendo inesquecível para o grupo
todo. Malas prontas, ansiedade total! Nossos inter-
valos de recreio dos alunos, lanche rápido e encontros
na Jornada Integral de Formação foram permeados de
conversas animadas e muitos planos para o que de-
veria ser um fim de semana bate-volta extremamente
interessante, alegre, cultural e de boa convivência.

Sábado cedinho, momento do embarque. En-
tramos no avião, não sem antes rirmos muito de uma
pessoinha divertida, que por não passar pela se-
gurança, chegou a tirar os sapatos. Vinte e três amigos
no mesmo voo é muito bom! Mudávamos de lugar a
todo instante e ninguém sabia mais onde fora a sua
primeira opção de escolha. No hotel, todos se ar-
rumaram bem depressa para descer para o almoço, no
centro de BH, com grupos de música e dança de rua.

À tarde, já dentro do ônibus previamente
fretado, percorremos as ruas da cidade, percebendo
que a distância do Aeroporto de Confins, tanto para o
evento como para o hotel, não era nada fácil, nem
curta. Demoramos demais, nos perdemos... O céu azul-
zinho foi escurecendo. Não era entardecer, nem a
noite chegando. Apenas tempestade das piores, com
vento forte, raios, trovões e enchentes. Na rua do
Museu, íngreme por nascimento, era uma enxurrada
só. Parecia cascata de água descendo veloz e arteira
rua abaixo. Juro que cheguei a sentir medo. Claro que
não foi possível descermos do ônibus. Ali ficamos por
mais de uma hora esperando a chuva passar.

Seja por conta do tempo, seja pelo fato de que a expo-
sição terminaria naquele fim de semana fatídico, certo é que as
filas estavam imensas! Tínhamos prioridade, porque havíamos
reservado a data, mas somente para entrar no Museu. Lá dentro,
a concorrência para ver as belas obras era incrível! Quase todos
saímos de lá, sem nada ver, sem nossa meta cumprir. Chegamos
tarde ao hotel, mas queríamos uma noite diferente. Pesquisa
daqui e dali, conseguimos descobrir uma casa noturna, com pista
de dança, para chacoalhar o esqueleto. Definido o local, acertos
feitos, conseguimos uma VAN, cujo motorista ficou a nossa dis-
posição levando o grupo em três viagens. A minha experiência foi
traumatizadora. Último grupo a seguir, ele dirigia completamente
desembestado. Em cada curva, deslizava meu corpo banco afora.
Parecia que aquele transporte ia se despedaçar e que seus
destroços ficariam pelas ruas de Belo Horizonte. Saí da VAN meio
tonta, roupas fora do lugar. Sinal da cruz para me benzer. Que
bom, cheguei viva.

Ocupamos uma mesa para jantar. Digo "tentar", porque a
certa altura desistimos do menu e focamos no prato de entrada.
Melhor encher o papo de torradas do que nada. O estranho é que
bebidas chegavam bem depressa. Era pedir e tomar. Sei de minha
facilidade para me embriagar. Não vacilei. Pedi um grande copo
de suco de frutas. Nada de álcool. Era, portanto, a única a estar
de cabeça boa ali no meio de todos. A certa altura, duas amigas
me pediram para irmos ao sanitário. De longe li (Juro que li)
“COMADRE”. Claro, banheiro feminino. Fui à frente e elas me
seguindo. Atravessamos a pista de dança e entramos sem che-
car... No banheiro do “CUMPADRE”. Um homem, muito desi-
nibido nos acompanhou de volta indicando a porta correta do
banheiro certo. Não ousei mais tirar meus pés do lugar. E na
primeira chance, de lá saímos sem jantar e sem dançar. Após
dormirmos o sono dos justos, levantamos muito cedo. O café do
hotel não era nada bom. Fomos ao mercado central comprar algo
para comer. Lugar infestado de gente e sem tempo para pagar.
Desistimos. O ônibus já estava a nossa espera. E nos levou para o
XAPORI. Uma mistura de comida caseira, com mineira à italiana.

O professor de inglês, o causador da “dor” (conforme
descobrimos mais tarde) sugeriu Camarão na Moranga. Um prato
delicioso e de preparo demorado. Enquanto o menu principal não
chegava, comíamos tudo o que podíamos lambiscar nos pratos
alheios. E a fome não baixou até nos certificarmos de qual era o
sabor de todas as compotas de doces mineiros que podíamos nos
servir a bel prazer.

Resultado: Desta vez o atraso foi incrível. Tínhamos que
estar no aeroporto uma hora antes do voo, marcado para duas
horas daquele mesmo domingo. Confins é extremamente distante
do XAPURI. Por mais que o motorista do ônibus fretado corresse,
só conseguiu chegar a tempo de nos mostrar o nosso avião na
pista. Quando demos entrada no aeroporto, correndo e gritando
para esperarem, pois ainda faltava meia hora para a decolagem, o
segurança imediatamente fechou os guichês. Ninguém nos
atendeu! Disseram mais tarde, em audiência, no processo que
movemos contra a GOL, que o avião foi embora vazio, com as
vinte e três poltronas abandonadas! Na verdade, uma
testemunha afirmou que a aeronave decolou lotada, sem
nenhum lugar vazio, numa evidente constatação de overbooking.
Como poderíamos voltar para São Paulo?



O mico do Aeroporto
Internacional de Guarulhos
(FINAL)

Outro voo para Cumbica, Congonhas
ou mesmo Viracopos, só ocorreria nos dias
posteriores e, mesmo assim, com pou-
quíssimas vagas, sem contemplar a todos. De
malas pesadas às costas, caminhávamos de um
lado para o outro. Confins fica nos “confins do
mundo”, não havia nada por perto, apenas
alguns lugares dentro do aeroporto, onde nos
serviam lanches minúsculos a preços ardidos.

Conversa daqui conversa dali, localiza-
mos um microônibus, cujo motorista chegava
de São Paulo e faria a viagem de volta, desde
que fôssemos junto com ele até sua casa, não
muito próxima do aeroporto. Claro que acei-
tamos. Até hoje não sabemos de onde desceu
dos céus aquele anjo, que nos acolheu com
tanto carinho e competência a um preço bem
modesto, e que ainda ofereceu seu lar para
que utilizássemos banheiros, em filas indianas.

Nosso grupo não perdeu o bom humor
e a cada parada durante a madrugada, havia o
momento da aterrissagem e decolagem, onde
a “auto moça” imitava a “aeromoça” com
direito a falas em Português culto, que
imediatamente era transcrito em Inglês, por
nosso mestre. Muitas piadas e brincadeiras,
tanto que fiquei rouca por rir demais.

O melhor momento foi atravessar o
aeroporto de Cumbica a pé, malas a mão, pois
o micro-ônibus nos levou até lá, já que nossos
carros estavam estacionados naquele aero-
porto nos esperando. Com certeza, esta foi a
única vez que passageiros da GOL desceram de
ônibus com mais de vinte e quatro horas de
atraso num aeroporto internacional. Que mico,
meu Deus! O pior mesmo foi a greve sem
motivo na segunda feira, quando TODOS os
professores faltaram e não havia ninguém para
dar aulas às crianças! Menos de um mês e a
exposição veio para São Paulo. Já não havia
sido fácil explicar aos maridos ciumentos como
é que um grupo de vinte e três pessoas
conseguiu perder o avião, quanto mais que
tínhamos que ir ao Museu de Arte Moderna
em São Paulo ver Rodin e Chagal, desta vez
para valer!

A fim de nos garantirmos, fretamos
um ônibus de verdade!

Ando pelo mundo
Em busca de ações
Que levem ao homem a tomar consciência.
Da vida e de seus valores.
Que hoje são esquecidos pelas trilhas dos caminhos.
Talvez, tenha esperança.
De que um dia esses mesmos homens
Possam perceber o mal que fazem à natureza.
A mãe terra que pede socorro.
No ventre da natureza
Resta pouca vida
Ao nosso planeta.
Pois sem água e sem o verde.
A vida irá acabar.
Mas, mesmo assim vou sonhando.
E escrevendo meus versos.
Com a alma de poeta
E o coração de menina.
Para salvar o planeta
Precisamos espalhar ao vento
Nossos cantos poéticos.
Invocando a Paz é o Amor.
A própria VIDA.

Utopia

Flores na câmera
Na rouquidão de meu jardim
Sinto a água escorrer
Entre flores e caules
Folhas e sonhos
Escorregando nos olhares vizinhos
Deito sóbrio na varanda
Respiro na cadeira de balanço
Esperando o amor aproximar
E oferecer um beijo
Depois dormir.

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br

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


É notável aqui de se ver,
Quanto sonha a ilusão.
Nas formas de acontecer,
Faz quimeras no coração.

Minha alma é mar profundo,
De sentimentos diversos.
Recolhe em seu vasto fundo,
Os detritos dos meus versos.

Tento nos dias que tenho,
Tecer a malha da vida...
Com renovado empenho,
Com fé e mão estendida.

No meu cântico de amor,
Acerto a rima do verso.
Em nome do Pai Criador,
Que nos fez nascer no 
universo.

Quimeras

Julho é assim..
Dias que intercalam sol, vento,

poeira e noites frias....
Mês das férias tão esperadas,

sonhadas e planejadas…
De manhãs tranquilas que a

gente acorda sem pressa, encontra a paz
e deixa as areias do tempo escorregar
bem devagarinho...

É aconchego gostoso de
cobertas, música que faz a gente
relembrar, suspirar e mesmo acordada
faz a gente viajar no tempo e sonhar...

Tardes com cheiro de café,
chazinho quente, bolinhos de chuva,
biscoitos fritos, pipoca, filmes, leituras
deliciosas no sofá ou na rede....

Tudo muito devagar....
Prosa boa com as amigas, visitas

demoradas sem a preocupação da
competição com os ponteirinhos ligeiros
do relógio...

Conversas no portão, passeio na
praça com os cachorrinhos, alegria e
muita coisa gostosa no coração...

Julho
Silêncio na casa...
Ou as vezes barulhos demais...
Mês poético, clima gostoso e

indeciso trazendo calor, o frio, o silêncio
e o barulho...

Traz sossego e tranquilidade que
inquieta o coração, despertando
algumas lembranças que sabem sorrir,
difíceis de esquecer e que insistem em
permanecer.

Talvez seja o vento…
Esse vento que invade as janelas

da "casa" e bagunça as certezas
arrumadinhas nas prateleiras do
comodismo.

Esse vento ousado que chega
rápido, sem avisar, fazendo festa nas
esquinas da saudade...

Mês tranquilo, faceiro e frio,
mas também de calor dos encontros
inesquecíveis...

Do calor dos abraços dos
irmãos, dos braços e do colo de mãe e
do calor dos corações que se tocam, pois
o que nos aquece é o amor partilhado,
vivido, sentido, explicado e até mesmo
inexplicado...



Eleições

O dia das eleições se aproxima e deve estar
clara para nós, a responsabilidade que temos na
hora de votar. Quando digito meu voto na urna, é o
momento em que tenho o poder de escolher o
futuro de meu país, estado ou município e isto não é
brincadeira.

Não só devemos votar, mas também ajudar
pessoas ao nosso redor a se esclarecerem sobre o
que está em jogo. Com mais razão ainda, porque o
Brasil está atravessando uma crise política, moral e
econômica que abalou gravemente a confiança do
povo nas instituições republicanas e no próprio
processo eleitoral. Este momento requer, portanto,
um grande debate da sociedade para encontrar a
melhor saída da crise.

A maioria da população brasileira está
assistindo a tudo isso sem entender e, pior, sem
saber que não está entendendo.

Vítima do intenso processo de despolitização
neoliberal dos anos 1990 e retomado em 2013, essa
massa popular tem sido alvo de todo tipo de
violência – física, cultural, econômica e ideológica –
sem que o Estado venha em sua defesa, salvo nos
raros episódios, em que o Poder Judiciário intervém
com sucesso.

Quando deposito meu voto na urna, é
importante observar se os candidatos, efetivamente,
estão comprometidos com a defesa da vida.

Ao assistir aos debates de candidato/as ao
Poder Executivo (presidente e governador/a),
prestar atenção nos Planos de Governo
apresentados. São propostas viáveis ou planos
mirabolantes?

Aqui no Rio Grande, o funcionalismo público
e os educadores devem analisar todas as perdas de

direitos, que tiveram nos últimos governos, apoiados
pela maioria dos deputados. Vamos pesquisar quem
foram eles, antes de votar?

É preciso que a escolha de candidatos(as) ao
Poder Legislativo (deputado(a) e senador(a), seja
coerente com a opção pelo(a) candidato(a) ao
Executivo, visto que no atual modelo político o chefe
do Poder Executivo só governa com o apoio
parlamentar. Isto evita os conchavos e acordos de
interesse.

Se a pessoa está se apresentando à
reeleição, checar como se comportou em votações,
durante seu mandato. Se, por exemplo, apoiou a
Emenda Constitucional nº 95/2016 (que estabelece
o teto de gastos por 20 anos para políticas públicas),
a favor da reforma trabalhista, da redução da
maioridade penal, da reforma da previdência social
ou contra os povos indígenas, ou favorável à
legalização da grilagem ou ao “pacote do veneno”
(autorização para uso de agrotóxicos proibidos em
outros países do mundo), por exemplo.

Questionar quem se apresenta como pessoa
religiosa, mas que não coloca seu mandato a serviço
dos setores mais esquecidos pelas políticas sociais.
Ter uma prática de compromisso com as lutas
populares e dos setores marginalizados, pois não
adianta “ser católico ou cristão” quem não defende
os Direitos Humanos e a Mãe Terra; ter disposição
para realizar um mandato popular, participativo.

Valorizar candidaturas que representem
setores e entidades que estão sub representadas
nos parlamentos, desde que sejam pessoas atuantes
em suas lutas emancipatórias.

Com o objetivo de chamar a atenção para a
importância do voto consciente, diversas Entidades
publicaram o Caderno: “Encantar a Política”. Muitas
das ideias lá publicadas, se encontram neste texto.
Importante a leitura deste Caderno e a busca de
todos os esclarecimentos possíveis, bem como
cuidado com notícias e mensagens falsas.

“Vamos caminhar juntos e juntas: ninguém
solta a mão de ninguém, porque buscamos o melhor
para o Brasil!”

Ligue 
(55) 3324 1687
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