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As Armas e os Barões assinalados 
Que da Ocidental praia Lusitana 
Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados
(...)
Cantando espalharei por toda parte 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

Continua na página 24
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E s c r i t o r e s  e  P o e t a s  
representam uma elite cultural 
que registra aspectos existenciais 
da sociedade e extravaza, com 
detalhes, seu caráter.  No Mare 
Nostrum sócios e convidados 
vibram na construção de textos,  
provocando variadas emoções ao 
leitor. O Nauta, por excelência de 
s u a  f o r m a ç ã o  e  a t u a ç ã o  
profissional é um pensador atento 
e interativo. Assim é o Círculo 
Literário, "espalhando por toda 
parte", "com engenho e arte", a 
cultura nacional e internacional. 

Natal e novo Ano se 
aproximam. Fé, prosperidade, 
perseverança, são votos de uns 
aos outros, "aquecendo as 
amizades constantes"... (pág 3).

Inicia-se 2015, novos 
textos, conquistas, produções, 
eventos; confirma-se a nossa 
vocação: apoiar e divulgar o 
talento do sócio através do 
Departamento Cultural. 

Feliz Ano Novo.



CF(Ref.) Gilberto Machado

 

O presépio, um fraterno sinal! 
E para os nautas ficaram lembranças 
Alegres, passadas entre crianças, 
O brilho no olhar... Tempo de Natal!
 
No azul do céu, estrelas cintilantes! 
Todas resumem aquela que guia, 
Da vida, o rumo dos navegantes, 
Na incerteza do seu dia a dia... 

Num mar imenso, a nau é a sua casa; 
A manjedoura, dos tempos distantes, 
Permanece no coração que abrasa,
 
Aquecendo as amizades constantes, 
Embora a saudade jamais apraza, 
Longe dos seus, momentos confortantes! 

Natal dos Nautas
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Encontro
Myrian Guanaes Rego

TANTOS ANOS FORAM

Agostinho Fortes
Tantos anos foram de amor e de ventura,
E agora velhos, eu te quero ainda mais.
E esta paixão inebriante, doce e pura,
Tão forte foi que mesmo o tempo não desfaz.

Vejo-te ainda, como sempre via outrora,
A diva majestosa, linda e tão polida.
E se tanto te amei, te amo mais agora
Já quando a vida quase foi toda vivida

E não importa se fores ou eu me for
Pois nosso luto será sempre o nosso amor
E não será tão dolorosa esta partida

E trocaremos nossas mensagens por certo,
Pois estaremos como sempre muito perto
E muito juntos como foi a nossa vida.

Você está à minha espera
Fui preparada para este encontro
Estaremos juntos, por uma vida
Que seja lindo, enquanto nos temos

A sua espera será renovada
Serei de novo, para você preparada
Novos encontros nos será dado
Isto é um presente, a nós reservado

Que seja eterno este amor
Que seja imenso este dar sem dar
A vida é curta para nos alegrar
São tantas vindas a nos preparar



O meu mar é meu porto 
Meu fado meu caminho 
Minha ida e minha volta 
Meu ser e meu estar 
Meu consolo 
Meu dia 
O meu mar é minha noite 
Solitária agoniada fria
 
O meu mar é minha casa 
Meu sossego 
Minha vida minha morte 
Meu princípio meu fim 
Meu tudo meu nada 

O meu mar sou eu 
Eu sou ele 
Ele é eu 

Minha paixão 
minha ilusão 
meu devaneio

CMG Antonio Carlos de Oliveira e Silva



 
O velho táxi, com aspecto de 

que já apresentara mil defeitos, ao 
revelar barulhos e “grilos” em profusão, 
acentuados pelas mal pavimentadas 
ruas da cidade, iniciou mais uma 
corrida, transportando o preocupado 
passageiro. 

-Para onde vamos? - perguntou 
o taxista. 

-Vou visitar um estimado 
amigo, que está numa casa de saúde, 
aqui mesmo na Zona Sul. Ele foi 
atropelado por um desses muitos 
inconsequentes "motoboys" que andam 
fazendo loucuras por aí, trafegando 
impunemente sobre as calçadas para, 
inclusive, praticarem audaciosos 
assaltos, deixando suas vítimas, 
atônitas, sem saberem para quem apelar. 

-É estressante conviver com a 
impunidade, senhor, mas qual é o nosso 
destino? 

-Casa de Saúde Santa Feliciana. 
Não se preocupe, porque conheço bem o 
caminho para chegarmos lá - respondeu 
o passageiro. 

Do alto-falante do surrado táxi 
soava uma música com suspeita 
qualidade de som, conhecida, havia 
muito, do agora curioso passageiro. 

-Aumente um pouco o volume - 

O "cabo-taxista". 
Ou "taxista-cabo"? 

Comandante Mario Augusto Cardoso de Castro

pediu ele, na esperança de aliviar a 
preocupação que carregava. 

-Pois não - respondeu o taxista, 
em tom cordial. 

Ouvia-se original arranjo da 
famosa “Aquarela do Brasil” do nosso 
renomado compositor Ary Barroso, 
autor de imorredouras peças musicais, 
hoje consideradas grandes clássicos da 
MPB. 

-Já tinha ouvido falar de Ary 
Barroso? - perguntou o passageiro. Foi 
ele quem compôs esta obra-prima. 

-Não, senhor, para ser sincero. 
-Pois é, seus versos ficaram 

imortalizados em sonoras melodias e 
empolgaram a geração que teve 
oportunidade de conhecê-lo, enquanto 
em vida. Era uma figura singular. Onde 
você conseguiu esta gravação? 

-Chama-se “Fuzileiros em noite 
de gala” e foi produzida pela Banda de 
Música do Corpo de Fuzileiros Navais, 
organização na qual servi, apesar de ter 
entrado para  a  Marinha como 
marinheiro. Como toco clarinete, por 
pendor inato com que nasci para a 
música, cheguei a ser sondado para fazer 
parte daquele conhecido grupo de 
músicos. 

-Interessante essa passagem da 



Sinto a alegria do mar,

o corpo molhado,
salpicado de sal,
vindo das ondas,
elas me banhando,
sou uma criança,
brincando, pulando,
com o sol brilhando,
o calor queimando,
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Nota: Esta crônica se baseia em fatos ocorridos na vida real.

sua vida. Por coincidência - disse o 
passageiro - também tive o privilégio de 
servir à Marinha, instituição à qual muito 
devo pelo que sou, sei e tenho. 

- O senhor foi oficial do CFN ? 
-Não, do Corpo da Armada, mas 

sou admirador incondicional do nosso 
Corpo de Fuzileiros Navais. Faz muito 
tempo, pedi reserva. 

-Então o senhor se desligou do 
serviço ativo já oficial superior? 

-Exatamente. 
-Que “casa”, hein! “seu” 

comandante. Ouça, agora, a gravação 
que se segue, porque, imagino, vai lhe 
trazer agradáveis lembranças: é o toque 
de apito para autoridades, no momento 
em que são recebidas nas nossas 
organizações. 

-Saudosos tempos - comentou o 
passageiro. 

-Logo depois vamos ouvir 
dobrados maravilhosos. Como músico 
aficionado, eu sou “amarrado” neles. 

Minha mulher, nem tanto, por estranho 
que pareça. Um dia, chegou ao ponto de 
jogar no lixo um outro CD que eu tinha, 
de composição semelhante à deste, 
alegando que, por excesso de uso, já 
estava defeituoso. 

-São todos meus conhecidos 
e s s e s  d o b r a d o s ,  d e s d e  a n o s  
inesquecíveis que já vão longe, como já 
disse - observou o passageiro. 

A permanência na casa de saúde 
foi breve e algo melancólica. Coisa de 
quinze minutos, se tanto, tal o 
inconformismo do passageiro ao ver o 
velho amigo, coberto por hematomas e, 
pior, desorientado no tempo e no espaço, 
dizendo coisas sem nexo, por vezes. 

Na saída, lá estava o “marujo-
taxista”, como fora combinado. 

- F o i  t ã o  r á p i d o ,  " s e u "  
comandante. Pensei que a visita fosse 
mais demorada. 

-Seria impossível. Entre muitas 
outras coisas, a Marinha nos ensina a 
sermos solidários, em especial quando 
estamos no mar. Mas neste caso, a 
solidariedade que mostrei estava tão 
dolorosa que achei melhor abreviá-la, 
sem, contudo, deixar de compartilhar, no 
íntimo, o sofrimento de um amigo que 
prezo tanto. 

-Entendi. Infelizmente, aqui fora 
as coisas se passam de modo diferente. 
Eu era “cabo-de-esquadra”, quando pedi 
baixa. Vinha, até então, fazendo carreira 
promissora. 

M e u s  c o l e g a s ,  s e m p r e  
solidários, pediram, mais de uma vez, 
que eu avaliasse melhor minha intenção. 

- E o resultado? 
-Foi tudo inútil. Por falta de 



opção, naquele momento, tornei-me 
taxista. Não o permissionário, dono de 
seu próprio carro. Como tenho crachá de 
Motorista-Auxiliar, trabalho para o 
titular da autonomia, a quem pago diária 
escorchante, pois lhe falta o sentimento 
nobre de solidariedade tão praticado nos 
meios militares. 

-Você ainda é jovem e tem tempo 
pela frente - ponderou o passageiro, no 
intuito de tirar um pouco do peso da 
lamentação que acabara de ouvir. 

A corrida ia chegando ao fim, 
quando o solícito "cabo-taxista", com 
certa emoção que não conseguira 
disfarçar na voz, pediu para tocar um 
pouco mais aquele mesmo CD. 

- Esta, agora, eu guardei como 
homenagem ao agradável encontro que 
tivemos, em condições tão inesperadas 
para mim. Tenho certeza de que a 
melodia é sua velha conhecida também. 

- Vamos lá. Já sei. É o “Cisne 
Branco” - observou o passageiro. 

Pena que o CD, que fora 
possivelmente “pirateado”, apresentou 
colossal distorção de sons naquela trilha, 
logo nos primeiros acordes. 

- Tá vendo o senhor, como se o 
estado do carro não bastasse, até este 
maldito CD ajuda a me tirar do sério. 

- Calma, meu jovem. Essas 
coisas acontecem e nos causam risos 
depois que passam. Antes de nos 
despedirmos, gostaria de saber a razão 
pela qual você deixou a Marinha, se não 
for indiscrição minha. 

- “Seu” comandante, para ser 
sincero, a culpada foi a minha mulher. 
Por força da formação que teve, não se 
c a n s a v a  d e  d i z e r,  a t r a v é s  d e  
inexpl icáveis  acessos  de  ant i -

militarismo, que "aquilo" não tinha 
futuro. Tudo culpa de professorzinho do 
tipo que há muito por aí, que não viu 
nada, só ouviu a versão que convém, 
e n t u p i u - s e  d e  p r e c o n c e i t o s  e  
desinformação e virou dono da verdade. 

- Que pena! 
- Uma pena, concordo. Mas, em 

compensação, digo ao senhor, com toda a 
franqueza, foi graças à Marinha que me 
instruí e me fiz homem, tanto que, hoje, 
sou universitário e curso Matemática, na 
PUC. 

Quando acabar - o que está 
próximo - entrar em táxi, só como 
passageiro. Até um outro encontro. Vai 
com Deus. 

Por convicção, o passageiro se 
viu impossibilitado de responder com 
um religioso amém. 

Preferiu, a contragosto, o 
silêncio, intrigado que ficara sobre se 
fora transportado por um “cabo-taxista” 
ou um “taxista-cabo”. Concluiu pela 
segunda hipótese, ainda que um tanto 
decepcionado por ter 
deixado sem resposta as últimas palavras 
de seu atencioso interlocutor. 

Afinal, que lhe custaria dizer um 
"amém" apenas formal, embora 
consciente de que aquela palavra 
litúrgica de aclamação pouco significaria 
para si próprio? 

Mas, em seus pensamentos 
recônditos, desejou fervorosamente que 
os tempos por chegar pudessem abrir 
largos sorrisos para aquela alma simples, 
de personalidade forte e firme 
determinação, merecedora, portanto, de 
só encontrar, desde então para o futuro, 
apenas bons ventos e mares tranquilos.  



 

Morei na rua da solidão, 
numa casa pequena, 

cercada de flores, 
tinha lareira e fogão. 

muita lenha empilhada, 
água quente na lareira, 

para o chá inglês 
ser servido como a tradição.

 
O nevoeiro aconchegante, 

batendo na janela, 
trazendo a noite antes da hora.

 
Meu corpo, trago aquecido, 
dentro dessa casa pequena, 

tenho o olhar tranqüilo, 
escutando meu coração, 
agasalhado na solidão. 

PEQUENA CASAPEQUENA CASA  
Inah Vilela



 

Jovem... estou envolvido por energia mágica 
capaz de me fazer trabalhar, sem cansar 
de criar, de protestar, de dançar, de cantar alto. 
Ser jovem me permite correr sem destino, sabendo que vou chegar. 
Tenho muitos caminhos a percorrer, mas a energia mágica baliza o 
meu caminhar 
ilumina o futuro que procuro encontrar. 

Jovem... já não sou. 
Trabalho duro, no dia-a-dia 
Na rotina da realidade a me sustentar, 
Já não vejo tantos caminhos. 
O caminhar por vezes me cansa. 
- Meu Deus, conseguirei chegar? 
Energia mágica, onde estás? 
Jovem já não sou... a maturidade chegou.
 
Jovem eu fui. 
Passo curto, trôpego, agora, 
Alguém me aponte o caminho. 
Dois degraus disparam meu coração. 
Vou devagarinho. 
Caminhando sem querer chegar. 
Passa então o jovem, cheio de energia mágica, correndo, sem 
pensar. 
- Velho, para onde vais, tão devagar? 
- Eu não estou indo. Eu estou vindo de onde um dia, talvez, você 
consiga chegar! 
Um dia, meu jovem, já sem energia vital, ouvirás: velho para onde 
vais? 
E só então saberás porque o velho, na sua sabedoria, não tem 
pressa de chegar. 

Velho, para onde vais?
Sérgio Vianna



Brasil.
De extensão continental e litoral imenso. 
De praias belas e de bons ventos. 
É o paraíso na terra para vivermos. 
E a cada momento. 
É no que mais penso. 

Brasil. 
Berço inesgotável de riquezas, 
Lugar abençoado por Deus. 
Terra, céu e mar que acolhe os seus. 
E que jamais desampara cada filho teu 
E nas tuas águas cristalinas 
Quero conquistar tudo que é meu.
 
Brasil. 
Cenário lindo de águas belas 
Paisagens lindas feito uma tela. 
Posso te apreciar pela janela 
Da minha sala... 
E do meu coração posso abrir a tramela 
E libertar entre tudo de bom que existe 
O amor pela minha terra. 

CC(T) Cleber Ribeiro da Silva
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É cinzento o céu, não chove ainda lá fora.
Não ouço pássaros nem sinto a luz do sol.
No entanto, paira sobre nossas cabeças 
tontas
o hálito das árvores cheias de orvalho
ferindo-nos docemente as almas sórdidas
carregadas dos vícios da cidade.

É cinzento o céu, não chove ainda lá fora.

E eu fico na janela. Eu fico esperando.
Esperando não sei quê.

Passam navios envoltos na bruma ociosa 
da manhã.
Navios de longe chegam.
Navios prá longe vão.

Esperando

(Hoje as águas não são verdes, 
são cheias de óleo.)
Hoje as águas quase não trazem 
reflexos.
Existe uma estranha quietude,
uma líquida quietude.
Onde os ventos não sopram,
quase não se vê o outro lado da baía.

E eu fico na janela. Eu fico esperando.
Esperando não sei quê.

Tudo passa lentamente.
O tempo se arrasta cansado.
Os barcos de pesca parecem navios 
sem pátria
que fogem lá bem prá longe.
Outro dia se falava em guerra.
Eles, no entanto, desconhecem política
e fronteiras no mar...
e avançam rápidos na ociosa paisagem
da manhã sem sol.
E eu fico na janela. Eu fico esperando.
Esperando não sei quê.

CMG (Ref) Lucimar Luciano de Oliveira
Prêmio Destaque

em Qualidade de Texto
e Conteúdo Literário

em 2014



Ainda criança, visitei pela 
primeira vez, com meus pais, o sertão 
nordestino. Alguns dias em pequena 
fazenda de amigos no interior do Rio 
Grande do Norte. Tempo de seca 
prolongada. Paisagem triste e 
esturricada, amarela. Arbustos 
retorcidos. Plantação raquítica, 
espigas anãs, gado desnutrido, tudo 
parecendo agonizar. Feio, triste. 

Foi quando o vi pela primeira 
vez. Subia a pequena ladeira que 
antecedia a propriedade. Baixinho, 
magro, pele sulcada, cabelos ralos, 
sem cor, camisa, que um dia foi 
branca, então encardida, calças 
cinzentas, surradas, arregaçadas 
desigualmente. Idade? Indeterminada, 
mas certamente próximo dos oitenta. 
Cajado longo, talhado de arbusto da 
região. Surgiu como que de repente, 
sa ído do ambiente ,  es t ranho 
mimetismo. Curiosidade infantil, 
perguntei-lhe o nome. Emitiu som. 
Ininteligível. Passou por mim, 
afastou-se pouco, logo absorvido de 
novo pela paisagem. Regressava pelo 
mesmo caminho no fim da tarde, 
vindo não se sabia de onde. Percebido 
só bem próximo. Mimetismo repetido. 

Era conhecido pelo povo das 
redondezas como Zé Catolé. Ninguém 

O que aconteceu a Zé Catolé?
CMG (Ref.) Paulo Roberto Gotaç 

sabia onde morava, até que ponto ia, 
em sua peregrinação diária, se tinha 
família, como se alimentava. Pouco 
falava, e quando o fazia, era por 
pigarros guturais, indecifráveis. 

Já na adolescência, voltei ao 
sertão. Alguns dias na mesma 
propriedade. Dessa vez, porém, tudo 
verde. Árvores atrevidas, alegres. 
Feijão, milho, espigas gigantes, 
mangas, frutas locais, galinhas 
enérgicas e esfuziantes. Gado gordo, 
parecendo  sor r i r.  Povo  bem 
humorado, falante, pessoas excitadas. 
Vida explodindo por toda parte. É 
assim no sertão. A chuva abençoada, 
delírio. Quando chega, parece que a 
seca nunca existiu. Todos inebriados 
pela fartura. 

Ao chegar, perguntei por Zé 
C a t o l é .  T u d o  c o m o  a n t e s ,  
informaram-me. Passagem pela 
manhã, surgimento repentino, sem 
origem, parecendo brotar do solo, 
destino desconhecido, regresso no fim 
da tarde. 

Vi-o no dia seguinte pela 
manhã, ao passar. De novo, à tarde. 
Algo, porém, me chamou atenção. O 
Zé, como um todo, me pareceu verde, 
meio que incorporado ao ambiente, 
como quando o vi pela primeira vez, 

Prêmio Destaque
em Qualidade de Texto
e Conteúdo Literário

em 2014



confundido com a seca. Descobri que 
a gente da terra não percebia isso. 
Talvez porque o visse todos os dias. 
Como fui em ocasiões separadas, 
notava a diferença.

Nunca mais voltei. Hoje, trinta 
anos após a última visita, ao acordar, 
lembrei-me de Zé Catolé. Dispondo 
dos itens da modernidade, telefonei 
para os amigos e perguntei por ele. 
Havia desaparecido. Ninguém sabe 
até hoje o que aconteceu. Foi visto 
passando pela propriedade de manhã, 
como sempre acontecia.  Não 
regressou à tarde, como esperado. 

Foram realizadas buscas na região 
durante dias. Nada, nenhum cadáver 
encontrado, nenhum vestígio de 
violência ou assalto. 

Tenho um palpite: Zé Catolé 
não morreu. Incorporou-se, na 
derradeira ida, a um dos arbustos do 
caminho, mudando de cor, a partir daí, 
em cada estação do ano. Deve estar lá 
até hoje, emitindo sons guturais que o 
pessoal confunde com o ruído 
provocado pelo vento nos galhos. 

Nós, humanos urbanos, não 
entendemos isso.

4



Gottschalk
Edna das Dores de Oliveira Coimbra 

 
Seu nome é de origem germânica 

Leitor assíduo de bons livros 
E um grande apreciador de poesias. 

Seu gosto musical sempre foi de primeira qualidade. 
O tocar de suas melodias 

Alegravam as nossas manhãs. 
As valsas de Puccini: La bohéme, Tosca 

Madama Butterfly, Turandot 
As de Verdi: Rigoletto, Nabucco 

La Traviata, Aida 
As de Rossini: O Barbeiro de Sevilha, Guilherme Tell 

A de Mascagni: Cavalleria Rusticana 
E a de Bizet: Carmen, entre outras, 

Embalavam nossos corações. 
Quantas alegrias, e quantos conhecimentos 

Você nos proporcionou. 
Os livros que nos apresentou 

E as árias que compartilhou conosco 
Ficarão sempre em nossas lembranças  

Assim como os seus lindos 
E inesquecíveis olhos azuis. 

Gottschalk: Gott que é Deus e schalk que é servo 
Gottschalk Coimbra foi um servo de Deus! 

E foi um servo dos homens. 

(Homenagem à memória de Gottschalk Coimbra, nascido em 20/08/1923 e falecido em 15/08/2014)

15



6

Figueiroa - uma saudade
CMG( Ref.) Paulo Roberto Gotaç 

 

Figueiroa, seu sobrenome. 
Mas era como gostava de ser 
chamado. Espanhol, não Ibérico, da 
Ilha de Tenerife, arquipélago das 
Canárias. 

Ganhou cedo o mundo, por 
volta dos treze anos, fugindo do pai 
cruel e despótico. Muitos irmãos, 
alguns mortos ou desparecidos na 
guerra civil espanhola. 

Bem jovem, já amargava 
embarques como foguista em navios 
mercantes a carvão. Por conta disso, 
conhecia Liverpool, seu preferido, 

entre outros portos. Fora também 
lutador de boxe, talvez peso pena. 
Tinha até uma foto, que mostrava 
sempre: luvas, calção, sapatilhas, em 
posição de guarda, elegante, sensação 
de energia e movimento, apesar da 
imagem congelada e amarelada. 

No Brasil, década de 30, 
estacionou para sempre. 

Ao chegar, engrossou as 
fi leiras de imigrantes que se 
concentravam em algumas ruas do 
centro do Rio, aguardando ocupação. 
Todos com roupas parecidas, quase 
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Figueiroa tinha, no entanto, imenso 
gosto pela leitura. Hábito que me 
influenciou para o resto da vida. Lia, 
desde a Bíblia até romances policiais, 
passando por ficção científica. 
Adorava também contar histórias. 

C o m o  e s q u e c e r  o  
encantamento despertado em nós, 
crianças, quando falava de sua ilha? 
Do Monte Teide, vulcão hoje 
adormecido, com seus mistérios e 
lendas? Das aventuras como marítimo 
foguista, lutador de boxe e padeiro? E 
as tentativas de nos ensinar seu 
idioma? E sua incapacidade, até hoje 
lembrada, de pronunciar o "ão" da 
língua portuguesa, mantendo-se 
prisioneiro do "ón". "Corazón", nunca 
conseguiu falar "coração".

 E a enorme quantidade de 
ferramentas mecânicas que possuía, 
habilidoso com elas, no carro e em 
casa? 

Mas o tempo não para. 
Crescemos, tornamo-nos 

adultos, vidas ramificam-se. 
Figueiroa envelheceu. 
Passamos somente a visitá-lo. 

Sempre o mesmo brilho nos olhos 
quando nos revia. 

Um dia, Figueiroa se foi. 
Implacável coração (ou corazón?). 

Até hoje, já imerso na velhice, 
não há um só dia em que me lembre 
dele.

Mas logo, logo, terei todo o 
tempo do mundo para suas histórias e 
lições.

Até lá, Figueiroa.

uniformes: calças escuras, camisetas 
brancas, algumas boinas. Via-os da 
pequena sacada do sobrado onde 
morava, lá nos meus longínquos quatro 
anos de idade, primeiras manifestações 
de memória. Puxou até carro de carga, 
atividade muito frequente naquela 
época para recém-chegados. Em 
seguida, garçom e padeiro, fixando-se 
como taxista, 
profissão que exerceu até o fim da vida. 

A t r a e n t e ,  t e v e  m u i t a s  
namoradas até que caiu de amores por 
minha futura e, hoje saudosa, tia, linda, 
portuguesa, trigueira, com quem se 
casou. Filha mais velha de numerosa 
família, também fugida da Europa 
insana daquela época. 

Tempos difíceis: o jovem casal 
e meus pais resolvem seguir o êxodo 
p a r a  o  s u b ú r b i o .  É p o c a  d e  
modernização do Rio. Obras. Abrem-
se largas avenidas, desloca-se gente. 
Alguma semelhança com a atualidade? 

Casa grande, alugada pelos 
dois casais. Espaço de sobra para todos. 
Lá, passei minha maravilhosa infância, 
com quintais em volta e frutas que 
r a r a m e n t e  v e j o  h o j e  n o s  
supermercados. Carambola, amora, 
pitanga, cajá, abiu, tamarindo, goiaba 
branca ..... 

Figueiroa e minha tia não 
tiveram filhos. Adotaram. Eu, filho 
único, cresci com minha irmã de 
criação. Ambos com dois pais e duas 
mães. Situação singular. 

O amor deles  por  nós,  
incondicional, imenso. 

Com baixíssima escolaridade, 



Comte Roberto Arieira

 

Todas as manhãs, ao acordar, eu 
sentia que tinha sonhado alguma coisa 
durante à noite mas não conseguia me 
lembrar de nada.

Isto ocorreu durante vários dias. 
Fazia força mas somente "flashes" 
apareciam na minha memória, nada de 
positivo, nada que fizesse sentido ou 
fosse coordenado. 

Era uma sensação desagradável, 
uma repetição do que vinha acontecendo 
ultimamente ao querer me lembrar de 
um nome, de um fato. 

Até que hoje, sem saber bem se 
estava dormindo ou acordado, tudo se 
concatenou e, como em um filme, todas 
as cenas dos sonhos estavam ali, vivas, 
algumas vezes coloridas, correndo na 
frente dos meus olhos. 

E eu me vi andando pela casa, de 
uma sala para outra, pelo quarto, pelo 
escritório. Estava tudo vazio, silencioso. 
E eu falava, ou pensava, "que saudade de 
você"! 

Nesse deslocamento, de um lado 
para outro, eu me lembrava de fatos e 
cenas que ocorreram em nossas vidas. 
Coisas de tempo recente e coisas muito 
antigas. 

No sonho eu via que o tempo 
passava, e eu a andar, de um lado para o 
outro, como se estivesse procurando 
alguma coisa. 

Não tinha vontade de me 

alimentar. Na realidade não tinha 
vontade de fazer coisa alguma. 

Sentia que estava envelhecendo 
por dentro, de tristeza. 

E a repetir e a repetir sempre: que 
saudade de você, que falta você me faz! 

E me lembrava de nosso tempo 
de namoro, sentados em um banco da 
praia de Ipanema, conversando horas a 
fio. 

Pouco depois me lembrava de 
nossas viagens, com detalhes de tudo que 
vimos, dos agradáveis jantares, nós dois, 
tête-à-tête. Os passeios, os museus, os 
castelos. Daquela subida, numa 
cidadezinha francesa, por uma ladeira 
cheia de lojinhas de antiguidade, bric-à-
brac, e patisseries.  Ah! as patisseries... 
Quantas memórias, quantas coisa do 
passado vinham aparecendo... 

Lembrei-me também do dia, um 
sábado, no princípio do nosso namoro, 
em que você me disse, muito séria que 
‘‘tínhamos de dar um tempo’’. Foi 
horrível para mim. Cheguei à conclusão 
de que isto não poderia acontecer, que eu 
teria de dar um jeito. Imagina se nós não 
tivéssemos casado! E estes filhos que nós 
temos, como seria? Você não conseguiria 
com outro (nem eu com outra pessoa) ter 
filhos assim. E os netos? 

Lógico que na ocasião não 
pensei exatamente nisto mas apenas que 
eu a amava, que sempre a amei, às vezes 
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com este jeito esquisito de ser, mas 
sempre com muito amor. E, felizmente, 
as coisas se acertaram porque naquela 
época já havia amor entre os dois e 
realmente prevaleceu o bom senso. 

Lembrei-me também de nossa 
viagem ao Japão. A nossa parada em 
Honolulu foi memorável. Não me 
esqueço daquele comentário que fizemos 
quando a luz foi apagada no restaurante e 
e n t r a r a m  a q u e l e s  c o z i n h e i r o s  
uniformizados, com duas bandejas em 
chamas. "Quais foram os loucos que 
pediram isto?". E tínhamos sido nós. 

Pensava nestas coisas e em 
muitas outras e continuava andando pela 
casa sempre vazia. Pegava, às vezes, no 
meio da noite, um livro para ler. Lia um 
pouco e o devolvia à estante. 

O que eu fazia mesmo era pensar 
nas coisas que tinham acontecido 
conosco. 

E continuava andando pela casa 
sempre vazia. Sempre pensando (ou 
falando?): “que saudade eu tenho dela! 
Como tudo está tão difícil!” E os dias 
passavam, sempre iguais... 

Eu e minhas memórias! Cada 
objeto que eu via pela casa me trazia uma 
recordação. 

De repente, um dia, vi um 
movimento estranho pela casa. Ela que 
sempre estava vazia e sossegada se 
transformou em um burburinho. Pessoas 
subiam e desciam pela escada, entravam 
e saiam do quarto. 

Aproximei-me da porta e olhei 
para dentro. O quarto estava cheio de 
pessoas. Eram os meus filhos (como 
estavam envelhecidos! A gente fica 
sempre se lembrando deles jovens, mas 
realmente eles também envelhecem ... ). 
Os netos também estavam lá ... e os 
jovens que só podiam ser os bisnetos. 
Abaixado, ao lado da cama, um homem 
com toda aparência de médico. E na 
cama uma senhora bem idosa, de olhos 
fechados. Era você! Com bastante idade, 
mas era você! 

O médico sacudiu a cabeça e 
disse: "Sinto muito mas não há mais nada 
a fazer". 

E você começou a se mexer, 
abrir os olhos, e ao mesmo tempo eu vi 
que você começava a rejuvenescer, 
ficando cada vez mais parecida de como 
você era quando a conheci. E aquela 
moça que eu tinha conhecido há tantos 
anos atrás se levantou, estendeu a mão 
para mim e disse: "Querido, como você 
demorou a vir me buscar!". 

E, de mãos dadas saímos do 
quarto em direção à sala de televisão. Só 
que em vez da sala entramos em um 
jardim enorme, cheio de flores. E nós, 
felizes e sorridentes, juntinhos, 
seguimos andando por uma alameda 
ladeada de rosas lindas, um caminho sem 
fim. 
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TUDO 
Comte Nilberto Silva da Cruz

O Visconde de Ouro Preto
 (Ministro da Marinha)
  No vasto mar das “Alterosas”
   Na gávea do Itacolomi
    Na lembrança de Tiradentes
     Na coragem dos Inconfidentes
      Na arte do Aleijadinho
       No palácio da Escola de Minas
         No Museu da Inconfidência
          Nas Minas Gerais - 1888
Patrimônio Histórico da Humanidade

Tudo foi muito bom 
Quando eu tinha você 
Numa posse meio absurda 
De alguns encontros furtivos. 
Eu fui muito feliz 
Quando me pegava olhando você 
Com o coração. 
Um amor transcendendo 
O caminho da razão. 
Foi tudo muito bonito 
Quando eu permitia 
Sua boca encontrar a minha 
E de olhos, fechados, ambos, 
Deixávamos unir nossas almas 
No espaço sideral que nos cercava. 
Tudo foi muito sincero 
Quando eu contava a você 
De cabeça baixa 
Dúvidas que para você já eram certezas 
E minhas ideias corriam 
Ligeiras para acompanharem as suas. 
Tudo foi muito triste 
Quando eu parti. 
Tudo foi muito triste 
Quando eu descobri que amo você.

Ouro PretoOuro Preto
CMG(Ref)Agnaldo Xavier Furtado



MAIS UMA VEZ, VOCÊ PARTIU 
MAIS UMA VEZ, TÃO SÓ EU FIQUEI 
MAIS UMA VEZ, O MAR TE LEVOU 

E O MEU CORAÇÃO TÃO TRISTE FICOU.
 

AH! SE EU PUDESSE 
GOSTARIA DE SER O MAR, 

PARA TE SORRIR E CANTAR 
E EM MEUS BRAÇOS TE NINAR.

 
MAIS UMA VEZ, VOCÊ PARTIU 

MAIS UMA VEZ, EU VOLTEI A CHORAR 
MAIS UMA VEZ, ENTÃO EU PEDI 
PARA O MAR TE ABANDONAR. 

AH! SE EU PUDESSE 
GOSTARIA DE SER O MAR, 

PARA TE SORRIR E CANTAR 
E EM MEUS BRAÇOS TE NINAR. 

Saquarema
Regina Rossato Esteves



 
Eu... 
Tenho sonhos tão grandes quanto 
Eu... 
Tenho planos 
Tão longos quanto 
Minhas asas cortadas. 

O sol da montanha bonita 
Trouxe para o interior do ninho 
O ruidinho morno da aurora; 
Amanheceu, 
Distante...
 
A luz dos trópicos nasce 
Com o dia que eu tenho preso no peito, 
E assim uma faísca amarela corta 
Os ventos do sul e as ilhas pequenas: 
- Poesia para Periquitos...
 
O meu canto tem as marcas da vida, 
Partes tão imensas do meu choro 
E do mar; 
Lugar azul onde eu pousava 
E molhava a asa de repente, 
Mágicas de Deus...
 
Eu e os sonhos, 
Poços de petróleo; 
Riquezas tão rarinhas 
Que gritam comigo: 
- Liberdadeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

Clari Machado

22



OUTRA 
DIMENSÃO

Beto Cunha

VAMOS BRINCAR DE PIQUE ESCONDE? 
VAMOS PULAR AMARELINHA? 
VAMOS JOGAR BOLA NO CAMPINHO DA ESCOLA? 
VAMOS ROUBAR MANGA NA ÁRVORE DO VIZINHO? 
VAMOS BRINCAR DE LUTA? 
VAMOS BRINCAR DE XERIFE E BANDIDO? 
VAMOS BRINCAR COM O CARRINHO DE ROLlMÃ? 
VAMOS NADAR NO RIACHO? 
VAMOS ANDAR DE BICICLETA? 
VAMOS TOMAR SORVETE, VER DESENHOS ANIMADOS? 
VAMOS COLECIONAR FIGURINHAS, VAMOS LER GIBI? 
É SÃO JOÃO, VAMOS PULAR FOGUEIRA? 
VAMOS DANÇAR QUADRILHA? 
DIZ A LAURINHA QUE EU QUERO NAMORAR COM ELA. 
É NATAL. VOU COLOCAR MEU SAPATINHO NA JANELA PRÁ PAPAI NOEL
 COLOCAR PRESENTES. 
É CARNAVAL, VOU ME FANTASIAR DE ZORRO. 
PUXA,ME MACHUQUEI! 
MAMÃE ME CUIDA, ME ACARINHA, ME DÁ AMOR, CONTA UMA HISTORINHA, ME FAZ 
DORMIR; 
AMANHÃ É OUTRO DIA. 
VOU BRINCAR, VOU PRÁ ESCOLA, VOU ME PREPARAR PARA SER ADULTO. 
SOU UM ADULTO, QUE VIDA CHATA, MEU DEUS! 



Mensagem da Sereia
Acesse a revista Mare Nostrum pelo site:www.clubenaval.org.br
Entre em contato conosco pelo e-mail: circuloliterario@cnsocial.org.br

(*)OS LUSÍADAS, poema épico de Luís de Camões, foi publicado em 1572, durante o 
renascimento em Portugal. Exaltava, sobretudo, as glórias dos navegantes portugueses e as suas 
conquistas de além mar. É fruto duma saga, em que a paixão e a determinação desses bravos nautas 
mereceram ser imortalizadas, e que inspirou tão singela homenagem do poeta. Ele é símbolo da 
poesia portuguesa. E o nosso círculo literário, num gesto de ousadia, publica pequeno trecho de 
monumental obra-prima da Língua Mãe, destacando uma estrofe que diz de forma intensa e 
vibrante: ‘‘Cantando espalharei por toda parte’’. É este trecho do célebre poema que nos move a 
difundir a arte literária, a partir do nosso Clube Naval, até aonde alcançar a nossa nave, feita de 
dedicação e sonho, por esses mares tão difíceis de navegar. CF(Ref) GILBERTO MACHADO

Nota: pesquisa  realizada nos  sítios: 1)  
e 2) www.citi.pt/ciberforma/ana_paulos/ficheiros/lusiadas.pdf, ambos acessados em 11/3/2014.

www.guiadoestudante.abril.com.br;

OS LUSÍADAS (*)
Luís de Camões 

Canto I 

As Armas e os Barões assinalados 
Que da Ocidental praia Lusitana 
Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram;
 
E também as memórias gloriosas 
Daqueles Reis que foram dilatando 
A fé, o império, e as terras viciosas 
De África e de Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da Morte libertando, 
Cantando espalharei por toda parte 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 


