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 "Como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, em 
que tive a fortuna de servir à minha pátria e prestar alguns serviços à 
humanidade, peço que sobre a pedra que cobrir minha sepultura se 
escreva: Aqui jaz o velho marinheiro" (Joaquim Marques Lisboa - 
Testamento do Marquês de Tamandaré). Poema à pág. 3.
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Alfa e Ômega
“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro 

e o Derradeiro, o Princípio e o Fim” 
(Apocalipse de S. João, Cap. 22, Ver. 13)

Enfim, dezembro. Tempo do Advento – do Latim “adventus”, 
chegada. Primeira etapa do ano litúrgico, correspondente às quatro 
semanas que antecedem o Natal – a chegada do Messias. Tempo de 
alegria, de expectativa, de fraternidade, de paz.

Ao que é “primeiro”, associamos o Alfa – letra inicial do 
alfabeto grego. Que, por sinal, justaposta à seguinte – o Beta – compõe a 
denominação universal dos conjuntos de letras de todos os idiomas. O 
Advento, pois, evoca-nos o Alfa.

Mas dezembro é também o último mês de nosso calendário 
gregoriano. Ao que é “último”, associamos o Ômega – vigésima – quarta  
e derradeira letra daquele mesmo alfabeto. Dezembro, pois, evoca-nos 
o Ômega.

Inevitável, assim, recordarmos o versículo que abre este 
Editorial, por meio do qual João Evangelista nos ensina que Aquele que 
chega em dezembro é o princípio e o fim de tudo. 

Arguir-se-á talvez o porquê de nos termos referido, até aqui, 
apenas a elementos do Cristianismo, o que soaria estranho em tempos 
ecumênicos como estes que vivenciamos, buscando o entendimento e a 
concórdia entre os professantes de todos os credos, tanto quanto com 
os que se alheiam a eles. É simples: o décimo-segundo mês traz, há dois 
mil anos, a marca do Cristianismo, por assinalar o Advento de Cristo; 
analogamente, outros meses do ano são marcados por datas sagradas 
de diferentes credos, como o Rosh Hashaná judaico, o Ramadã 
muçulmano, o ano novo chinês e assim por diante. 

Mas quem contestará o fato simples de que as celebrações de 
dezembro têm se traduzido cada vez mais, ao longo do tempo,  não por 
algo exclusivo da Cristandade, mas por uma comunhão universal pela 
paz, a harmonia e o entendimento... certamente pelo espirito de 
fraternidade que permeia o Advento!

Por fim, também para este Diretor Cultural se manifestam o 
Alfa e o Ômega -  é o primeiro Editorial que preparo para o Mare 
Nostrum, desde que assumi esse honroso cargo; e abre a última edição 
deste 2015 que se encerra. É com orgulho e alegria que o faço, na 
certeza de que, pela elevada qualidade de seu conteúdo, 
esmeradamente burilado por marinheiros(as)-poetas(isas) das mais 
variadas gerações, navegaremos por esse “Nosso Mar” com o garbo e a 
serenidade do cisne branco que, em noite de lua, vai deslizando num 
lago azul.   
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1 O Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha, nascido em 13 de dezembro de 1807.
2 Capitão Tomás Domingos Espora era Comandante do “OCHO DE FEBRERO”, navio da 
Armada Argentina - Informações obtidas do artigo escrito pelo Vice-Almirante Armando de Senna 
Bittencourt, “Vida de herói”, publicado em “MARINHA em Revista” (Ano 01, Número 03, 
Dezembro de 2010). 
3 Conforme Ribeiro, Antonio Sérgio, in “Almirante Tamandaré – Patrono da Marinha do Brasil”, 
extraído do sitio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, acessado em 09/11/2015.

Marinheiro ele foi desde menino,

Viu seu sonho sonhado triunfar!

Defender a amada Pátria, destino

Nobre dos indômitos homens do mar!

E mostrou competência e galhardia,

Obteve da nau platina a rendição:

Espora, num gesto de fidalguia,

Sua luneta entregou – aceitação

Da derrota p'ra o “Nelson Brasileiro”

Que sempre cultivou a humildade!

Íntegro de caráter, conselheiro

Neste tempo de grande calamidade

Moral e ética, o país no atoleiro...

Época de extrema perplexidade! 

Ao Almirante Joaquim Marques Lisboa 1
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Cursava o segundo ano do curso científico em 1955, quando decidi concorrer ao 
concurso para ingresso no Centro de Instrução para Oficiais da Reserva e, sendo aprovado, 
iniciei a cursar em dezembro deste ano. Com muito orgulho passei a usar o uniforme cinza 
tropical. Em julho de 1956, fiz a minha primeira viagem de instrução na  marinha, a bordo do 
"CT Apa". Os exercícios no mar e visita aos portos de Salvador e Recife foram determinantes 
para a minha decisão de ingressar na Escola Naval.

O CIORM ficava na Ilha das Enxadas e tínhamos dois períodos distintos de aulas, 
contínuo, com aulas diárias e, descontínuo,  com aulas somente aos domingos.

As viagens de lancha, que nos levava do cais do Primeiro Distrito Naval à Ilha das 
Enxadas, eram motivadoras para a minha decisão de fazer carreira na Marinha e prestar 
exame para a Escola Naval.

Em 1956, cursando o terceiro ano do curso científico me preparava também para a 
realização de vestibulares, incluindo o exame para a EN, além de continuar, já no segundo 
ano, as aulas no CIORM.  

Ao obter aprovação no concurso para a Escola Naval, permaneci no CIORM até o 
término do período contínuo no fim de fevereiro de 1957, pois deveria me apresentar na EN 
em março. 

Para a minha surpresa, vivi a minha primeira grande emoção na Marinha quando o 
Comandante, o CF Gualter Maria Menezes de Magalhães, reuniu todo o corpo de alunos no 
campo de esportes, chamou-me à ordem, desejou felicidades na EN e presenteou-me com 
uma platina de aspirante do primeiro ano. 

Assim foi o meu ingresso na nossa Marinha, iniciando no CIORM, em 1955, e 
prosseguindo na EN em 1957. 

Meu ingresso 
na Marinha CMG(Ref) Silva Filho



Mais uma vez adentramos ao antigo quartel do CIAW. Foram muitas alegrias, 
algumas poucas tristezas ... 

Já faz muitos anos... era uma madrugada de dezembro, quando saímos de casa 
cedinho sob as bênçãos dos pais, para iniciar o curso do CIORM. 

Na Baía de Guanabara, em pequena ilha que leva o nome honrado do Almirante 
Wandenkolk ergue-se o antigo prédio... saudades... retornam as lembranças... nosso 
Comandante, acompanhado do Comandante do Primeiro Distrito Naval... prestes a 
desembarcar a qualquer momento, para receber a continência do Corpo de Alunos formado 
no pátio.

Abraços apertados dos velhos companheiros, reunião de turma, aniversário da 
Declaração de Guardas-Marinha. Há muitos anos usamos um uniforme, sem imaginar que 
nos deixaria as marcas indeléveis: culto dos valores, honra cidadã, o exemplo dos Instrutores. 
O tempo passou, tudo mudou, mas continuamos unidos, pelas mesmas nobres causas, pelos 
mesmos ideais. 

Todos atendem à convocação para cantar o Hino Nacional Brasileiro com o mesmo 
entusiasmo, a mesma vibração de décadas atrás, as estrofes subindo aos céus. Os 
estandartes tremulam à brisa leve que sopra pela baía. A Banda executa o Hino com pompa e 
circunstância. 

Preparar para o desfile. Os dobrados fazem vibrar nossa tropa. Voltamos no tempo, 
recuperando de algum canto da memória os comandos, a atitude militar, o garbo, a 
marcialidade do tempo de aluno. Bumbo no pé direito! Os antigos alunos se emocionam... e 
se reconhecem nos rostos daqueles jovens militares do CIAW. 

A varanda diante de nós ... É como se ainda estivesse ali nosso querido comandante, 
alto, uniforme branco impecável, sorridente,... CIORM, Bom Dia!... Bom Dia, Meu 
Comandante! 

Sem que os demais notem, um dos nossos enxuga uma lágrima furtiva.... Mas não 
somente ele sente o coração bater mais forte.... a emoção atinge um pico máximo, assim 
todos procuram conter-se, com um nó na garganta. 

Um ou outro antigo aluno, mais sensitivo, percebe que outros personagens, que 
não foram convidados, também estão por ali, antigos comandantes e instrutores 
abandonam por alguns momentos o Jardim do Éden, pelo Portal do Paraíso, gravitando 
incorporeamente. 

A formatura vai terminando. Logo estaremos almoçando e teremos que partir. 
Que nos encontremos ainda muitas outras vezes, sempre em alegrias!! 
Somente alegrias! I 
Viva a Marinha !!!
Viva o Brasil !!! 

Tempos 
de CIORM Israel Blajberg



              

Surge do mar, nem tão hostil 
O ousado luso que se incorpora.
 Oceano férreo que testa a garra invencível 
Dos netos da África-Mãe, e os mestiça e  adora.
O Amazonas-Índio é caboclo, no estuário é mar, 
O brasileiro tem na alma o destino de navegar.  

Povo heroico brasileiro às margens plácidas,
Com raízes antigas, ou nova gente 
Da Ásia distante ou aquém...
Tens, do mar, o sal encruado no gene. 

Águas te cercam, te envolvem,
Clamam por ti a leste, a oeste, ao sul ou a cima.
Não descuides das tuas águas, elas fazem a tua sina.
Vem de teus destemidos ancestrais,
Este modo bravio que ao teu espírito invoca, 
Guerreiro altivo, marujo, a desafiar a pororoca. 

Abraça teu Brasil de rica imensidão continental 
Neste céu de puríssimo azul, 
Cuida para estas doces águas, bons fins.
Onde jorra neste imenso mar abissal 
O ouro-negro à sombra da jarina-marfim. 

Protege-o da cobiça e dos que lesam a nossa pátria. 
Apresenta-te com bravura e pujança
E atenta, Brasileiro, que o mar envolve a tua herança.

Lázaro Marback
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A Taifa na MarchaA Taifa na Marcha
CF(Ref – IM) Osmar Boavista

O naval tolera o chiste
Sem se sentir ofendido.
Tem medo que o velho cuca
Vá se vingar no cozido.

Já na primeira parada,
Orgulhoso e bonachão,
Embarca o cozinheiro
De volta no caminhão.

Todo mundo o aplaude
Na mais alta zombaria,
Mas respeitam seu esforço
Com sadia alegria.

Após longa caminhada
Que durou por todo o dia,
A linha está cansada,
Valente na noite fria,

A tropa chega cantando.
Todo o povo a aguarda.
Esgotada, entoando
Com brio o “Na Vanguarda”.

E a taifa junto, contente.
Orgulho no coração.
Embora não combatente,
É parte do Batalhão!

É dia de grande marcha.
Acorda cedo o quartel,
E a taifa que não descansa,
Já preparou o farnel.

A tropa em formatura
Aguarda o armamento,
Esperando ansiosa
Partir a qualquer momento.

Segue, então, grande coluna
De fuzileiros valentes,
Levando suas mochilas,
Armados até os dentes.

E no fim daquela linha
Vai a taifa em pelotão.
Fuzil, perneira, cantil,
Baioneta e rojão.

Olhar firme, sem conchavo,
Alegre, segue à frente
Um tenente Intendente,
Comandando o grupo bravo.

Bom atleta, altaneiro,
Apoia pela cintura,
Solidário na postura,
O gordo e bom cozinheiro.

Para dar moral ao grupo,
O tenente alto avisa:
“Fuzileiro cai pro lado,
Senão a taifa lhe pisa.”



eu hoje não quero falar de flores;
muito menos neste momento de amores;
quero sim seguir em frente;
como que seguindo a correnteza de um rio;
e desaguar no oceano.
não, não quero também falar de frustrações;
muito menos de desilusões;
hoje prefiro tão somente sentir o vento;
fustigando meu rosto por inteiro.
hoje também não quero falar da queda das trepadeiras;
das trepadeiras da vida;
prefiro descer correndo as montanhas;
em direção ao vale do sossego, da paz.
hoje não quero falar das noites escuras;
de sombras do passado;
prefiro falar das nuvens ligeiras;
que sombreiam nossa existência
nas veredas da vida, e nos inspiram um respirar profundo.
ah, hoje também não quero pensar no amanhã;
e sim no aqui, agora,
sentado em cima da pedra,
olhando e ouvindo o sussurrar das ondas beijando a areia.
ah, sabem de uma coisa?
pois é, hoje eu quero deixar a saudade bater no meu peito, invadir meu
coração, deixá-lo se abrir por inteiro e recordar tudo de bom que
aconteceu em minha vida, inclusive ter conhecido vocês.
olhar a vida com suas belezas naturais
quero ficar quieto no meu quarto, meu refúgio seguro, ouvindo
doces, belas músicas
com meus pensamentos, meus botões,
esperando tudo acontecer de novo; isto é
ver a vida florescer neste imenso jardim.

Pensando em ontem o renascer do amanhã.
Ricardo Palheiros



Vinha numa estrada de “Minas”,
eis que de repente encontrei
algumas palavras poéticas, recitei...

Vivo em torno da realidade,
porque atrás da vida
encontro poesia.

Continuei e em lembrança, longe afirmei...
Vivo em torno da felicidade,
porque atrás dos olhos
encontro saudade.

Não parei, me aproximei e apaixonado relatei...
Vivo em torno de uma mulher,
porque atrás da emoção
encontro o amor.

E num suspiro, acreditando, reafirmei...
Vivo em torno da santa fé,
porque atrás do espírito
encontro a alma.

E no fim do caminho escuro, exorcizei...
Vivo em torno da morte,
porque atrás da eternidade
encontro o “Fim”.

E assim em feixes de luzes, terminei...
Vivo em torno da “Vida”,
porque atrás da minha “Ira”,
encontro a minha “Morte”.

Estrada de Minas
CMG (Ref) Agnaldo Xavier Furtado



Estou envelhecendo 
Lentamente estou 
Me recolhendo. 
A intensidade das paixões 
Não me atinge mais 
E me entrego sereno 
Ao mar calmo dos 
Amores tranquilos.

 Entardeço, junto ao por do sol, 

 

O pensamento já não vem 
Ágil em borbotões 
Pelo contrário, vem em intensa placidez
Com soluções e respostas 
Que antes, na avidez 
Por resultados, eu nem percebia. 
As rugas, marcas 
Delineadas pelo corpo 
E os muitos cabelos brancos
Me mostram no reflexo do espelho 
A verdade que não escondo. 
Estou me recolhendo. 
Lentamente estou 
Envelhecendo. 
.

E me misturo no 
Lusco-fusco 
Antes que a noite 
se faça presente totalmente 
Em minha vida. 

Recolhimento CMG(Rm1) Nilberto

CMG(Ref-FN) Wilson Soares DinizA Festa
Não, já não tens razão, velho carvalho,
já solitário, no quintal, triste,
derramando gotinhas de lágrimas de orvalho,
talvez porque me vês todo dia e assistes,

pela janela da sala,
a dor de estar sempre pensando nela.
Pareces querer representar sua fala,
dizendo que irei tê-la sempre, bela.

Não, carvalho, não deves chorar
porque sonho em tê-la comigo
dançando e sorrindo, pois

 

quero te dizer que o amor vai aflorar
e que venci a luta, velho amigo,
e poderás ver sempre, sorrindo, a festa de nós dois.



O mar em calmaria...
A barca com um balanço suave
Vai singrando...
Deixando um rastro
De espuma muito branca.
Vez por outra o apito.
De frente, tento fixar meus olhos nos seus
Mas você, sorrateiramente, desvia o olhar.
Seria charme ou timidez?
Meu coração bate acelerado
Posso ver a carótida pulsando em seu pescoço
É o clímax de um amor há muito acalentado
A barca, o balanço, o apito, a espuma branca
Nós dois de mãos dadas e trêmulas.
Vai deslizando a barca
Suave, com doce balanço
De mãos dadas, molhadas de emoção
Selamos, com testemunho do mar,
Uma união de respeito, sinceridade, “tesão”
e muito amor.

O mar é amigo,
pois nos dá bom abrigo.
Dispõe para nós,
ouvir mil canções,
numa concha do mar.
É beleza transbordando,
em sorrisos, a espuma do mar,
batendo sobre as pedras,
num doce cantar. 
É saudade de longe
que nos vem acalentar.

Joãomar Aragão Dutra

Sergio Vianna

Amor intenso 
em tempo 
de calmaria
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 O Capitão-Tenente dos Fuzileiros Navais soprou forte. Fora chamado pelo comandante do 
Batalhão para instruções: 

- Vou a Porto Rico fazer uma explanação para uns figurões da OEA. Devo ficar fora uns 
quatro dias. Como o Imediato está baixado ao hospital com apendicite, você assume. Os 
guerrilheiros estão quietos. O único caso pendente é daquele garoto dominicano que vivia pelo 
acampamento. Roubou cem dólares da Intendência. O cabo que o levava para a delegacia deu a
louca e o soltou. Escute ele, como manda o regulamento e depois o prenda, mandando abrir 
sindicância. Servirá de exemplo. 

Soprou forte, novamente. Entrou na tenda que servia de Posto de Comando com a cara 
amarrada. O Tenente Santos comentou: 

- Já soube da fila. Você vai se ferrar acumulando o comando com a função de Oficial de 
Suprimentos. 

O capitão pegou uma foIhinha que marcava os dias, em cima da mesa. Leu: 
- February, 8, 1966. Olha isso! Até a folhinha é americana... Hoje é sábado. Se estivesse no 

Brasil a essa hora estaria indo pra praia. Esses babacas dos dominicanos fizeram a merda dessa 
quartelada. O grupo comunista estava vencendo, e então os ianques - que não querem outra Cuba 
na América Latina - invadem e depois pressionam a OEA para que aprovem. Para dar legalidade à 
intervenção a Organização manda tropas. Os americanos entram com um regimento e nós com um 
Batalhão do Exército e uma Companhia de Fuzileiros Navais. O Paraguai, a Nicarágua e Honduras 
enviaram um pelotão, cada. Costa Rica, que não tem Exército, vinte policiais.

Mais um sopro, com raiva: 
- Os americanos são vivos. Deram o comando das tropas ao general brasileiro. O Batalhão 

do Exército nosso é constituído de recrutas. Meu Deus, não tem instrução militar nenhuma! Se os 
guerrilheiros ainda estivessem com todo o gás do início, seria uma carnificina. Nós, os velhos 
Navais, pegamos todas as sobras. O general que não é bobo" mandou que a guarda do Quartel-
General dele fosse feita pelo nosso pessoal. Também determinou que a nossa Companhia fosse o 
arcabouço do "Batalhão Fraternidade" e agregou os latinos ao grupo. Fraternidade... Temos que 
administrar brigas: os nicaragüenses odeiam os hondurenhos que por sua vez não gostam dos 
paraguaios que ... e assim vai. Isso é uma droga, uma droga! 

- Tá certo, cara, extravase e depois desencane. 
- Como desencanar? Uma coisa admito: os gringos nos forneceram material de primeira. 

Os novos reparos das metralhadoras ponto trinta que a gente carregava naqueles carrinhos, agora 
são levados nas costas de um homem. E os jipes ambulância? De primeira. Agora não gosto é da 
comida deles: torta de maçã e manteiga de amendoim. 

Continuou mais calmo: 

A dívidaA dívida
Paulo Afonso Correia de Paiva
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- Não sei como vou fazer com os paraguaios. Os fuzis deles são velhos Springfields, da 
segunda guerra. Como arrumar sobressalentes para eles? O armamento dos outros países tivemos 
que recolher e fornecermos dos nossos, mas até um navio chegar do Brasil com mais fuzis, os 
paraguaios vão ter que ficar na falta. 

Santos saiu. O capitão mandou entrar o preso, dispensando o sargento da escolta com um 
aceno. Pegou nos assentamentos do cabo e começou a ler. Quase trinta anos de serviço. Prestes a 
ser promovido. Fez as contas; como responderia a Conselho de Disciplina não seria promovido e 
forçosamente cairia na cota compulsória em junho, quando faria quarenta e oito anos de idade. 

Olhou-o: cabelos embranquecendo, rijo de corpo, aparentemente tranqüilo. 
- O que houve? Por que soltou o prisioneiro? 
- É uma história muito longa. 
- Tenho tempo demais. Conte. 
- Há trinta anos eu morava no Interior. Trabalhava como mensageiro num banco. Ganhava o 

salário de menor: metade do mínimo. Um dia roubei algum dinheiro que ficava numa gaveta. 
Quando descobriram o que fiz, o gerente mandou chamar o Juizado de Menores, para me levar. O 
zelador do banco chamava-se Seu João, um preto velho, era muito querido por todos. Falava manso 
e tinha uma risada descansada; eh, eh, eh. Ele me mostrou a besteira que eu tinha feito. Depois me 
deu a quantia do roubo. Quando lhe disse que um dia lhe pagaria, me falou para não se preocupar 
com isso, mas se um dia encontrasse alguém em dificuldade, aí sim, deveria pagar. Parou um pouco, 
imerso em pensamentos. 

- Entreguei o dinheiro. Fui demitido. Dias depois fui para o Rio de Janeiro, onde me alistei. 
Dois anos depois voltei à minha cidade e fui procurá-lo na pensão onde morava. O porteiro me disse: 

- Faz mais de um ano que morreu. Pensei que ninguém iria ao enterro pois ele não tinha 
família. Todos os domingos saia de manhã e voltava a noite. Eu pensava que era alguma mulher. Só 
no cemitério é que soube que passava os domingos no orfanato, onde consertava coisas e fazia o que 
fosse necessário. No enterro vieram as freiras com alguns órfãos e pessoas que ele havia ajudado. 
Muita gente. Eu mesmo, quando minha mulher me deixou, comecei a beber demais e só não perdi o 
emprego porque durante muitas noites ele ficou no meu lugar, enquanto eu estava bêbado. 

Fez outra pausa, continuando: 
- Quando fui levar o rapaz para o presídio perguntei por que tinha feito aquilo.  Ele disse: 
- Mi hermana tiene hambre. 
- Mandei parar o jipe e dei-lhe uns conselhos. Ele falou que me pagaria. Eu lhe disse a 

mesma coisa que Seu João havia me dito. Recolhi os cem dólares à Intendência. 
-Você sabe que vai responder sindicância, será punido. Não será promovido e vai cair na 

compulsória. Valeu a pena? 
- Sim, valeu. Aquele garoto não será estuprado no Presídio. 
O oficial ficou um longo tempo pensando. Olhou de novo para o Fuzileiro. Viu um homem 

que fizera o que devia ser feito. Um homem que pagara uma velha dívida. 
Soprou entre os dentes, novamente. Quando o comandante voltasse teria muito o 

que explicar. 
- Cabo, o senhor me daria uma grande honra em aceitar tomar um cafezinho comigo. 
O sargento da escolta entrou para ver se o assunto havia terminado, quando ouviu a fala do 

Oficial. Isso o fez voltar, sem silêncio e com toda certeza foi o vento no bambuzal, mas ele jura que 
ouviu uma risada mansa: eh, eh, eh. 
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Ele empurrava o vinho para dentro como quem empurra as memórias para o 
afogamento; ah, mas suas penas há muito haviam aprendido a nadar ... 

Tantos anos sem ouvir rádio para justo naquele dia tocar aquela mal-di-ta música 
... seus dedos tamborilaram sobre o guardanapo e, quando deu- se conta, amassou-o com 
raiva!... Mais uma taça e lá se foi outra garrafa... maldita, maldita conversa, maldita 
música, maldita ela ... 

Olhou para a moça a sua frente que o olhava também. Seus olhos, negros, tão 
familiares e aquele olhar... aquela mirada... era dela. E o tamanho, e as curvas, aqueles 
lábios de gaivota... de gaivotas em pleno voo quando ela os abria em um largo sorriso de 
dentes albinos contra a pele morena. Ai aquele riso argentino! 

Mas não, ela não era aquela, aquela já não era aquela e ele também não (já nem 
tinha mais seu cheiro de mar... ) 

Quantos anos ... tantos anos e ela. Ela ainda doía .... Aqueles caracóis negros sobre 
seu rosto, sobre seus ombros, aquela cabeça dura! Emoldurada qual barroco quadro... 
maldita ela e toda sua beleza atrevida. 

Serviu-se de outra porção daquelas tintas lágrimas de Sauvignon, sua boca estava 
incrivelmente seca... olhou para o rádio que soava as últimas notas daquela canção, nossa 
quantos anos... 

Já nem se lembrava direito quando havia sido, nem sabia ao certo em que ano 
estava... malditos chineses e sua estúpida forma de contar o tempo. Que ano seria aquele? 
Em que ano estaria? Que ano seria? Do cão? Da marmota? Do elefante louco? Quando 
havia sido aquilo? Ano do gato? Isso, tinha que ter sido no ano do gato. Ano do gato .... 
Balançou a cabeça olhando as mãos, nem sabia se aquilo existia ... riu balançando-se 
suavemente, ano da gata ... 

Olhou outra vez para a moca à sua frente e aos poucos, como quem monta um 
quebra-cabeça de cinco mil peças, deixou cair sobre a mesa um pensamento remendado: 

- Sabe, depois dela nunca mais dancei. E eu gostava tanto... 
- De dançar? 
- Não... dela... 
E empurrou com vinho as lágrimas que insistiam em escorre-lhe pelas palavras.  

Ano do Gato
Viviane Elizabeth Lugão Barbosa Klufan
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Um bairro 
pequeno demais 

para dois judeus
Aires Manuel Teixeira Pinheiro

O bairro judeu de Amsterdão tem a cara do mundo. Microesfera cosmopolita recebeu 
ao longo dos anos imigrantes, refugiados e perseguidos de todas as partes do planeta. Filho 
caçula da diáspora acolhera aquela gente que por um motivo ou por outro, não era deixado 
em paz para tocar sua vida. Em suas ruas uma sinfonia de sotaques podia ser ouvida, 
denunciando, judeus espanhóis, portugueses, russos e tantos mais que ali se abrigaram. 

Os judeus têm uma vantagem sobre todos os outros, que é, entender desde que 
nasce, que sua pátria é onde se vive, trabalha e tem-se sobretudo paz. Longe de uma sociologia 
do judaísmo, analisar o bairro é resumir o que foram certas encruzilhadas na história do 
homem. Locais onde nações e etnias colocaram-se justapostas, tendo que conviver a despeito 
das diferenças. E não pense que diferem apenas os sírios dos otomanos, os curdos dos eslavos, 
os gregos dos eslovenos. Os judeus diferem dos judeus, muitas vezes em intensidade mais 
aguçada do que se imagina. Mas vamos voltar ao bairro judeu de Amsterdão. 

Como qualquer comunidade judaica que se preza, oferece ao menos em dobro, tudo 
o que uma sociedade deve apresentar. Duas sinagogas, duas escolas, dois bancos, dois 
mercados. Tudo para que o judeu mantenha a sua prerrogativa pétrea de dizer "naquela eu não 
vou". Professores e rabinos mantém o idioma e a fé vivos entre os miúdos. E os artesãos? Bem, 
estes mantêm a fé no reluzir perene dos metais preciosos e das pedras de adorno. 

Ourives de certo prestigio Selomó vivia há muitos anos no bairro. Possuía uma lojinha 
discreta onde vendia e produzia peças em ouro e alguma pedraria. Asquenazita severo, 
cultuava a cabala e se entendia como mais importante que a maioria, face suas habilidades e 
uma certa monta em dinheiro que havia acumulado. Não era muito sociável, mas não fazia mal 
a ninguém, apesar de seu mal humor. Só alterava o semblante com os clientes que entravam na 
loja. Quando isso ocorria, um sorriso sedutor lhe preenchia o traço. Tempos depois mudou-se 
para o sobrado, em cima da sua loja, uma família de sefarditas fugidos da Espanha. Samy era 
tecelão e alfaiate, mas como não quis mudar o seu nome e se converter, marchou para o bairro 
onde iniciaria uma nova jornada. Selomó começou por estranhar toda aquela algazarra, com 
gente subindo as escadas e batendo no teto, antes silencioso da ourivesaria do asquenazita. A 
paz de fato havia acabado para Selomó. As crianças de Samy eram pequenas e brincavam pela 
casa promovendo um tropel insuportável no teto do ourives. Peças mais delicadas tinham que 
ser feitas à noite, onde o barulho era menor. A clientela de Samy era em geral de senhoras 
igualmente barulhentas, que ora vinham fazer vestidos ou ora buscavam os maravilhosos 
tapetes que o sefardita produzia. Selomó estava a ponto de enlouquecer. 
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- "Sl'ag", dizia ele a cada porrada que era dada no seu teto pela máquina de tecer de 
Samy. 

- "Sl'ag Sap'ardyq'', repetia com os dedos dobrados entre os dentes a amaldiçoar o 
alfaiate. Até que um dia, um nobre holandês procurou o sefardita para lhe encomendar um 
tapete especial. A tal tapete era enorme e Samy passou a trabalhar dia e noite, esmurrando até 
o limite seu tear para entregar a tal encomenda, que lhe recompensaria fartamente todo o 
esforço. 

Agora Selomó não tinha nem sequer as noites de sossego para trabalhar. Sua pequena 
ourivesaria trepidava ao bater frenético do tear do alfaiate. Seus olhos estavam fundos, as 
olheiras intermináveis, até que resolve subir ao segundo andar e resolver a questão. 

Bate à porta e o próprio Samy lhe atende. 
- Shalon, diz o ourives. 
- Baruch Habá, reponde o sefardita. 
Selomó é convidado a entrar e Samy lhe oferece um Challah fresco e bem docinho. A 

aparência atrai o paladar do asquenazita que pergunta - É cosher? 
- Humm, mais ou menos, mais para mais ... responde Samy. 
- Não obrigado. Eu quero saber quando este inferno de barulho sobre minha cabeça 

vai terminar, eu não estou conseguindo trabalhar direito? - Não se preocupe Selomó mais dois 
meses e eu acabo a encomenda. 

- Dois meses? Não, não pode! Dois meses Rabah, zyyr, yo yoy yoy, você quer levar 
Selomó à miséria. 

A discussão prossegue misturando as várias línguas que dominavam, até que o 
ourives desiste de fazer o alfaiate respeitar ao menos a hora de dormir. 

A vida prossegue na ma das Flores. Samy trabalhando com sua família como uma 
máquina a vapor e Selomó deprimido. Não tinha nem vontade de ir a sinagoga. Queixava-se 
com Sara sua mulher, que dizia. 

- Selomó ahuv, logo, logo a encomenda estará acabada. O rapaz também tem família 
para sustentar e tem dois yeladins tão lindinhos. Além disso Marisha é boa mulher, 
conversamos sempre no mercado. 

- Adonai está zangado com Selomó, atirou praga do Egito sobre sua casa. 
- No, no, no responde Sara acalmando o marido. 
Os dois meses se passaram e a angústia parecia ter chegado ao fim, pois o tear havia 

dado uma trégua. Selomó acreditava que os pedidos feitos à cabala tinham afinal surtido efeito 
e a normalidade estaria restabelecida. A manhã do dia seguinte nascera com um sol 
exuberante. Tudo o que Samy precisava para secar o tapete, etapa final do seu trabalho. O sol 
cobria de luz a ourivesaria de Selomó, fazendo com que seu ouro e pedras preciosas reluzissem 
como nunca. Até que, subitamente, as trevas se fazem sobre a lojinha. 

- Ov vey, exclama o asquenazita.- o que aconteceu com o Sol, se pergunta? 
Nada de fato. Apenas Samy que havia estendido seu tapete para secar no balcão de 

sua varanda, cobrindo toda a vitrine da lojinha de baixo. Selomó não se controla. Possuído por 
Baal ele lança mão de uma faca e parte para o ataque contra o indefeso tapete. Ao esfaqueá-Io 
puxa-o para baixo com toda a sua força, sem saber que Samy o segurava lá em cima. O sefardita 
fica pendurado pelos pés enquanto o ourives continua esfacelando o tapete aos gritos de " 
kelev, kelev"! 
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- Eu vou te matar, você quer levar Selomó à miséria. Mas Selomó te mata antes 
kelev...

As mulheres não sabiam mais o que fazer. Se acudiam Samy que estava prestes a se 
despregar da varanda, ou se faziam o ourives parar de imolar o tapete recém acabado. A 
contenda vai parar no rabinato e a solução não foi lá muito boa para o tapeceiro. 

Como era novo no bairro, não tinha uma sinagoga de preferência, nem fazia 
contribuições ao rabino com a mesma fé de Selomó, teve que se mudar. Sabe-se hoje que 
ambos estão muito bem de vida, cada um na sua profissão. As mulheres ainda se encontram 
no mercado rindo muito do desespero do dois no dia do assassinato do tapete. 

Para o judeu a vida é assim, o bairro é muito pequeno. Aí Adonai criou a terra, que é 
para dar um jeitinho para caber todo mundo.

Boker tov. 

Libertação

Libertação 
Nem fama, nem lama, nem cama 
Nem nós, nem pós, nem sós 
Nem pouco, nem mouco, nem louco 
Nem rumor, nem calor, nem odor 
Nem prudente, nem vidente, nem semente 
Nem céu, nem réu, nem véu 
Nem feio, nem meio, nem seio 
Nem rompante, nem bacante, nem amante. 
Completamente liberto da angústia do envolvimento 
Por glória, sonho ou mulher,
Quero a paz do anonimato, a bênção do esquecimento,
Ser apenas um qualquer.

Luiz Carlos de Albuquerque Santos
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Tarde de sábado do mês de outubro, meados da Primavera. 
Que delícia um passeio de bonde, no lugar dos lotações quentes e apertados! Ainda 

mais se a viagem é obrigatória, para ir e voltar do Colégio. 
Lourdinha voltava para casa, pegando o bonde do Largo do Machado, para o Cosme 

Velho. Nos seus dezessete anos, tinha a cabeça - embora já com pensamentos objetivos 
amadurecendo - ainda envolta em sonhos e fantasias. Era uma moça bonita, a segunda das três 
filhas do Coronel Tavares e dona Rita. Olhos azuis cor de água marinha, cintilantes e irrequietos, 
que iluminavam seu rosto de tez clara e pele macia, emoldurado pelos cabelos louros, presos por 
uma longa trança caindo nas costas. 

No banco da frente, onde só havia dois ocupantes, um rapaz moreno, sentado de lado e 
olhando para a rua, chamou a sua atenção. 

Lourdinha ficou intrigada com a concentração do jovem, que parecia alheio ao falatório 
dos passageiros, como se estivesse preso a devaneios. Ficou observando-o fixamente, até que o 
bonde, na rua das Laranjeiras, chegou em frente à Escola Nacional de Educação de Surdos, belo 
prédio cor de rosa, estilo início do século vinte; onde ele saltou. 

No sábado seguinte, o mesmo jovem tomou o bonde, desta vez, sentando-se a seu lado. 
- Dúvida cruel. Tento falar com ele? 
- Mas se for surdo, não irá me ouvir. Ah, tão jovem e simpático ... 
Enquanto Lourdinha permanecia indecisa, rapidamente o bonde se aproximou da 

Escola, onde ele havia-apeado no dia anterior.  
- Pronto, perdi a oportunidade de tentar conhecê-lo. Lamentou-se ao ver que saltava 

novamente no mesmo lugar. 
- Não faz mal, outros sábados virão. Consolou-se intimamente a jovem sonhadora. 
Dito e feito, no outro sábado tornaram a se encontrar no bonde. 
O rapaz, que esteve calado até então, desta vez parecia mais leve e solto e, com um 

sorriso nos lábios, olhou para Lourdinha e disse: 
- Boa tarde. 
A moça mal acreditou, custou a se refazer e delicadamente respondeu ao cumprimento. 

Inicia-se então uma interessante conversa - sobre os bairros de Laranjeiras e Cosme Velho e as 
belas colunas da Igreja do Largo do Machado - colóquio este que se estende até próximo da 
Estação do Corcovado. 

- Nossa, você perdeu o seu ponto, trai-se Lourdinha, revelando o quanto o havia notado. 
- Não faz mal, responde Carlos. 
Àquela altura já lhe dissera o seu nome, e estava cada vez mais envolvido e inebriado 

com a doçura da sua companheira de viagem. Hoje não vou à Escola. Para falar a verdade, entrei 
no bonde dominado pela incontrolável vontade de tornar a vê-Ia. Contou-lhe que, quando tinha 
tempo, dedicava algumas horas auxiliando na organização da Biblioteca e na confecção do jornal 
dos alunos da Escola. 

O bonde 
do Largo do Machado

Antônio Tângari Filho
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Lourdinha, curiosa em saber o motivo de tal dedicação, não se furtou de perguntar. 
Carlos, não se fazendo de rogado, e com voz natural, sem querer parecer importante, 

disse que conhecera a Escola por intermédio de um amigo, cujo irmão nela estudava e que por isto 
era colaborador. Decidiu-se então por também ajudar. Disse ainda que estava terminando o curso 
na Escola Naval, e que aquele seria o último ano que teria livre, para dar a sua colaboração. No 
próximo mês de janeiro iria fazer a viagem de instrução e, no seu regresso, deveria embarcar em 
um dos navios da nossa Marinha. 

Outros sábados vieram e aquele conhecimento inicial foi se aprofundando de tal forma 
que, ao se aproximar o fim da Primavera, Lourdinha já se sentia apaixonada por Carlos, 
lamentando o próximo final do período escolar, quando não iria ao Colégio e perderia a alegria de 
revê-lo todas as semanas. 

Mas, o objeto de sua paixão era reservado, tímido até. Ainda não havia se insinuado para 
conhecer a sua casa, apesar de já tê-Ia acompanhado algumas vezes, do ponto do bonde até a 
entrada do seu Edifício, desde o dia em que se conheceram. 

Passam-se os dias, Loudinha vendo a sua paixão crescer, e Carlos sempre discreto, mas 
sem faltar a nenhum dos encontros de sábado no bonde. Aquelas tardes, costumavam ser 
prolongadas com rápidas incursões pelo Largo do Boticário, Estação do Corcovado, ou, na Igreja 
de São Judas Tadeu. Belos momentos de enlevo e encantamento, aos quais os dois jovens se 
entregavam prazerosamente. Ela cada vez com maior paixão e Carlos, sempre afável, cavalheiro, 
mas contido e respeitoso. 

Chegou o final do ano e Lourdinha passou os últimos dias de dezembro sem a alegria dos 
encontros das tardes de sábado. No início do mês de janeiro recebe um telefonema. 

- Sou eu, Carlos. Estou lhe telefonando para saber como passou o Natal e o final do ano, e, 
para dizer-lhe que no próximo domingo estarei embarcando para uma viagem de cerca de seis 
meses. 

- Desejo-lhe uma boa viagem. Responde ela, entre triste e decepcionada. 
- Então, até a volta. Despede-se Carlos. 
No decorrer da semana, Lourdinha apurou que o Navio-Escola suspenderia às dez horas, 

do Cais da Praça Mauá. Com muito empenho, convenceu Inês, sua irmã mais velha a acompanhá-
Ia para se despedir pessoalmente de Carlos. 

No domingo, às nove e meia da manhã, estavam as duas, no meio da multidão de 
parentes que se despediam e assistindo à azáfama dos preparativos finais da tripulação do navio. 
Enquanto procuravam pelo rapaz, se admiravam vendo o verde do mar, em contraste com o azul 
infinito do céu e com os uniformes brancos do marinheiros.  

- Lá está ele. Aponta ansiosa, puxando sua irmã Inês pela mão. 
Ao chegarem mais perto, viram o recatado Carlos se despedindo - com um longo e 

apaixonado beijo - de uma bela moça morena. 
Para ele, que estava de partida para a Europa, as tardes de sábado não passaram de 

alegres momentos, ou no máximo, de um "flerte" de primavera. 
Para Lourdinha, no frescor dos seus dezessete anos, foi uma grande decepção. Restou-

lhe se conformar com a idéia de mais uma vez, passar as férias em Itaipava, na casa de seu tio 
Anselmo, com suas irmãs e a companhia dos seus primos. 
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O orvalho nasce nas pétalas, 
nas pétalas macias da flor; 
A lágrima vem aos olhos, 
aos olhos de um grande amor.
 
O orvalho surge nas noites 
nas noites frias de dor; 
A lágrima brota nos dias, 
nos dias vazios de amor.
 
O astro-rei tem calor 
e faz o orvalho fluir; 
Mas, só um puro amor 
faz a lágrima sorrir.

Lágrimas de orvalho Oscar Moreira da Silva

Lúcia Romeu 

Uma relação tão delicada 
papel de seda onde se copia um perfil... 
troca de papéis com o trocar dos anos 

Uma relação tão enIaçada 
bordada com fio de seda no fundo de uma agulha ... 
fio de aço costurando duas vidas 

Uma relação tão delicada 
que a morte só funciona 
como poda de estação 
adubando o sentimento 
apressando a fIoração 

de uma relação tão delicada
que só pode ser sentida... 
jamais explicada!

TransparênciaTransparência



Raphael Aquino Ludwig PereiraÉ tempo de temporal
De chuva que chove e molha
Molha a estrada percorrida, molha o poço sem fundo
É tempo de temperatura baixa
De termômetro inútil
A febre passou
A luz se esvaiu
Ficaste no escuro
Em vão, corres atrás de lanternas. Desistirás.
A solidão te consome na tua fome, mas o banquete acabou-se.
É tempo de mundo
mundo-faca que muda e corta
De ferida aberta, de remédio lento
Não te haviam ensinado como viver é perigoso?

Teus olhinhos de redemoinho
Carregam o sentimento do mundo
Enquanto teus ombros
Teus breves ombros 
Lutam entre a estrutura e a demolição
A estrutura e o ácido
Desmontam e chovem sobre a avenida vazia
Os homens cá dentro gritam, criam e mostram que
a vida não pára
E o tempo
O taciturno tempo de contratempo
De temporã tristeza
Lembra-te que a vida cresce temporária
Como a chuva que te molha
Esperando o velho e gordo sol aparecer no horizonte.
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Para os olhos em intenso brilho, 

O que me vai n'alma consentida, 

Risos são, mas sinto, no entanto, 

Que o mundo é coisa já esquecida. 

Um punhado de beijos. No entretanto, 

Eu passo assim, já despercebida.
 

Eu! Que juraste um dia ser 

Um mundo que sempre amaste tanto! 

Tenho sofrido, desde que partiste 

Enganando o coração tão triste...
 

Ainda te amo, não o esqueças! 

Mil vezes, não o contradigas, e... 

O coração que isto não perceba... 

Acróstico Maria Luiza Cordeiro Dias Ferreira 
(RJ, 02/01/1921 - RJ, 06/09/1996)
Mãe do sócio CMG (Ref - FN) Gil C. D. Ferreira 

CMG Lucimar Luciano de Oliveira

Os barcos partem
e existe um gosto de sal na paisagem desses barcos
dessas velas
dessas distâncias
desses abismos.

E eu amo.

Amo o silêncio.
Silenciosamente.

Meu coração está triste porque nada sei
tudo existe no toque insondável do mistério.

Meu coração está triste de saudade.

Barcos



Meu Natal 
sem Gottschalk
Edna Maria das Dores de Oliveira Coimbra

(In memoriam de Gottschalk Coimbra)

Não tenho dúvidas que fui amada por você, Gottschalk
Mas foram elas: Tosca, Carmen, Madame Butterfly, Traviata e Aída 

Suas grandes paixões! 
Seus abraços eram para mim, mas seus olhos e ouvidos eram para elas. 

Eu embalava o seu corpo e o seu coração 
Mas eram elas que embalavam a sua mente e a sua alma! 

Você me contou a estória de cada uma delas 
E as estórias delas se tornaram a nossa história. 

Elas compartilhavam conosco suas dores e seus amores. 
E nós dividíamos com elas nossas tristezas e alegrias. 

Quantas manhãs fui despertada, ouvindo-as 
E quantas noites adormeci com o som de suas vozes. 

Assim era a nossa vida: eu, você e elas!
Esse será o meu primeiro natal sem você, Gottschalk

Mas eu não estarei só.
Não tenho mais os seus abraços 

Nem o brilho dos seus lindos olhos azuis. 
Mas repito: eu não estarei só. 

Elas: Tosca, Carmen, Madame Butterfly, Traviata e Aída 
Estarão comigo, pois agora são minhas fiéis companheiras 

E se tornaram, também, minhas paixões. 
Hoje, meu prazer é ouvi-las pela manhã 

E minha alegria é vê-las ao anoitecer. 
Não se preocupe, Gottschalk

Darei continuidade à nossa história. 
Alegrarei o meu Natal, com suas óperas tão queridas. 



 
O Natal que habita o meu inconsciente, aquele que está no coração desta 

criança, que não envelheceu, é bem diferente do atual. Ficou bem distante no tempo! 
Hoje, até os fogos de artifício que fazem espocar, perturbam a paz de todos nós. Naqueles 
Natais em que celebrávamos Jesus, me acostumara à contemplação silenciosa do 
Menino que, adormecido, repousava na manjedoura. 

Agradava-me ouvir canções típicas da época. Elas criavam atmosfera de 
serenidade e encanto produzido pelo plácido semblante do Menino Deus diante de 
nossos olhos. E, num desses natais mais recentes, em que ainda pude ouvir "Silent 
Night", cuja versão em português, recebeu o título de "Noite Feliz", essa reminiscência 
me fez refletir a respeito do Natal dos tempos atuais. Falta-nos, de fato, o que essa canção 
nos transmite: Paz! Porque, o Natal não é uma festa qualquer! 

É oportunidade de celebrar e agradecer o mais importante "Presente" com que o 
Criador agraciou a humanidade. Infelizmente, somente uma parte dela O reconhece 
como uma dádiva imerecida, para mostrar o Norte aos que andam desorientados. Jesus, 
Presente precioso que, de tão precioso, não se pode aquilatar como um bem material. 

E, quando vejo a sofreguidão das pessoas, a preocupação exagerada em 
presentear os familiares, parentes, amigos (...), fico perplexo. Não consigo ver sentido na 
super-valorização que dão a essa atitude. É como se, no fundo, estivessem cumprindo 
uma fria obrigação social. E o "espiritual", que ganha significado nos valores da bondade, 
da compaixão e da misericórdia, e que deveriam permear os gestos das pessoas, não têm 
qualquer importância. Quisera, também, que o espírito de Natal daqueles tempos 
permanecesse ao longo da vida do ser humano. Por certo, o mundo viveria dias 
melhores! 

Mas é no clima dos fogos, na excitação de uma festa comum, que hoje o Natal 
parece estar perdendo o sentido original de ação de graças. É, um comer e beber sem 
limites! Exibicionismo e vaidade quanto à posse de bens materiais. Está a ocorrer 
completa disvirtuação do caráter cristão do Natal. E a verdade é que a valorização do ter 
em detrimento do ser está transformando o Natal em uma festa como outra qualquer, 
acontecimento social, onde a hipocrisia e a falsidade disfarçam-se em gentilezas e 
palavras bonitas. E o "Presente" mais importante dessa data especial é justamente 
Aquele que não quiseram estivesse presente na noite de Natal... 

O que foi feito do Natal?
CF (Ref) Gilberto Rodrigues Machado


