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A responsabilidade pelo conteúdo do trabalho 
enviado é exclusiva dos autores, que 
autorizam, por escrito, ao final da obra, a 
publicação dela nesta revista literária.

O Mar exerce fascínio e 
desperta vocações. Marinheiros poetas, 
escritores expandem na literatura 
sonhos além mar. A Revista Literária 
Mare Nostrum registra a mensagem e a 
faz navegar impressa em papel e 
postada on line, atingindo horizontes 
i n i m a g i n á v e i s ,  r e v e r b e r a n d o   
emoções. 

A diversidade autoral enriquece 
cada edição. Produz-se uma revista de 
conteúdo variado em seus temas, 
independente e culturalmente livre de 
pré conceitos.

Como num Diário de Bordo, 
façam do Mare Nostrum uma ATA de 
vida, deixando a gerações futuras tão 
vulneráveis a entropias digitais em 
idioma internetês, textos literários 
capazes de pesquisa e valoração.

Consternado,  regis t ro  o  
falecimento do Comte Roberto 
M i r a n d a ,  e m  1 9  d e  a g o s t o .  
Colaborador do Departamento Cultural 
do Clube Naval, Coordenador do 
Círculo Literário, do Centro de 
Egiptologia e do Grupo Fenix, ele 
desenvolveu profícua missão cultural 
entre nós.

- “Navegar é preciso”, afirmou 
Fernando Pessoa.

Importa a missão.
Cumpra-se o dever.

Ref



MilagreMilagre
CF(Ref.) Gilberto Machado

No momento em que te abraço, 
Teu calor infunde vida 
Em meu corpo, 
Exatamente quando 
Já estava a me faltar o ânimo... 

Tu me renovas a esperança 
De que nada está perdido 
E, assim, o meu existir ganha motivo...
 
Renasce em mim o sentido poético 
Dos dons que o Criador 
Gentilmente nos põe à disposição: 
O céu azul, o som dos passarinhos, 
O aroma alvissareiro do café da manhã... 

São tantas as tuas dádivas, Amor, 
Que compartilhas comigo! 
E este é o Milagre que continuamente 
Experimento a cada manhã, 
Ao teu lado, no meu despertar, 
Ao nascer de mais um dia em nossa vida! 
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Fez-se ao mar um navio.
Ele levava a noite nos mastros
levava a noite no grito dos mastros
longos como a eternidade

Fez-se ao mar um navio.
Ele ia pela estrada das ondas
como um ancião como uma sombra
como um cego na noite tão imensa!
E o seu silêncio acabrunhava o cais
numa infinita tristeza
numa saudade!

Fez-se ao mar um navio
como uma casa que se perde na noite do mar.
E as suas luzes foram ficando tão distantes
lá longe faiscando perdidas num horizonte que não se via 
adormecendo como uma criança no seio da mãezinha
trêmulas luzes inquietas luzes
pareciam acenos pareciam lágrimas
pareciam essa dor que a gente sente
quando diz adeus.

Navio 
ao mar
CMG(Ref.) Lucimar Luciano de Oliveira



PensamentosPensamentos
Myriam Guanaes Rego

As experiências que vivemos
Não sei como sobrevive a alma
Porque o corpo a muito se encolhe
Como a casa edificada e não cuidada
Temos a vontade
Mas o porquê!!! Perdeu-se
O futuro é sopro
Onde o passado abana a ventarola
Até onde vai o inesperado
Tentar descobrir através dos sortilégios
Búzios, cartas, adivinhações.
Podemos evocar Krishina, outros sabedores da fé.
Para tentar esclarecer o impossível
Nada é visível, nada é seguro
Mas existe não sei como a certeza
Talvez vinda de Marte, de Platão, das Estrelas ou da Mãe Lua
Que existe um caminho iluminado
Com endereço a nós enviado.



Sou velho, 
Tenho consciência disso. 
Mas sou capaz de sobreviver a tudo isso. 
Mas o que é isso, afinal? 
O que vai acontecer nesta minha situação? 
O mundo evoluiu,  velhos não vão alcançar. 
Serei discriminado, rejeitado, “deletado”?
Nada disso, meu amigo, 
Sou útil, sou antigo, sou letrado, 
Divertido, com saúde, sou querido. 
Espero que seja isso. 
E se não for nada disso?
É claro! É mais que isso, 
Tenho família, filhos e muitos amigos. 
Desculpem, alguns andam sumidos. 
Mas os melhores estão comigo. 
Afinal, se eu não conquistasse isso, 
Não valeria nada ter existido. 
Sou velho, 
Agora não tenho mais compromisso. 
Realmente é isso? 
Acho um pouco ridículo,
O que falei? Não acredito. 
Sou atuante, pensante, interessante, 
Tenho vida, vontade, esperança. 
Espere aí. Sou um velho exibido? 
Será que tenho ainda libido? 
Será que tenho juízo? 
Por favor, não ria disso. 
Sou feliz, meu amigo. 
Posso dar um sorriso, 
Dar um beijo, um aviso 
De que o mundo será melhor, 
Não duvido, 
Assim não haveria sentido, 
Este velho falante ter nascido.  

Sou Velho
Beto Cunha
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Nas asas da imaginação...
sou princesa, sou amante,
sou heroica, sou brilhante!...
Tudo posso e tudo vejo.
Viajo por planetas
nunca dantes visitados.
Vou ao fim do mundo
e recomeço. Sou Eva, no Paraíso.
Invento poções mágicas,
que curam de dor de dente
a coração partido...
Venço Olimpíadas;
refloresto o planeta.
Sou imortal! Mulher Maravilha,
tão forte e guerreira!
Mas, quando pouso e desperto,
sem eira nem beira,
murcho e, a duras penas, me conformo...
Calço a sapatilha, visto o avental.
Faço brigadeiro e me lambuzo!...
E, assim, espanto o baixo-astral...

Nas asas da imaginação
Angela Guerra

MarMarMar
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,

o vapor subindo,
tamanha agitação,
com as ondas do mar
vindo em minha direção.

Estou me purificando,
com o mar brando, 
nas ondas de verão.

Inah Vilela



 

 

Esta praça 
É cheia de graça.
 

 
Pés e mãos enlameados, 
Papagaios empinados, 
Garrafão e amarelinha.
 

 
Bolas de gude e petecas, 
E bambolês e bonecas, 
Esconde-esconde e queimada.

Tem aviões de papel. 
Parece que vêm do céu 
E gaivotas no ar.

Bolhas feitas de sabão, 
Cama de gato e pião, 
Tem pera, uva e maçã.

Passa anel e cabra-cega, 
Mãe da rua e pega-pega 
E chicotinho queimado. 

 

Tem também fruta gostosa, 
Cajá-manga e manga rosa 
E tem jaca lambusada.
 

 
Chocolate,capilé, 
Balas, doces, picolé 
E tem carrinhos de pau.
 

Tem ioiô e tem gibi, 
Tem pardal e colibri 
E estilingues malvados.

Tem sorvete e coca cola 
E vários jogos de bola 
E tem "mamãe posso ir?”

Agostinho Fortes

Tem balanço e tem totó 
E tem escravos de Jó 
E também pular carniça.
 

 

E tem também ler a mão, 
Passa-passa gavião 
E telefone sem fio. 

 

Nesta praça 
O tempo não passa... 
Só quem passou fui eu. 

Tem patins e patinetes, 
Bicicletas e raquetes 
E soldadinho de chumbo.

E tem roda com cantiga, 
Também tem choro, tem briga 
E tem rolar pelo chão.



John, o Cão, e a Mendiga.
(Uma História Real)

CMG (Ref.) Hernandes Pereira da Silva

No dia 01 de agosto de 2014, 
aproximadamente às 12:50h, quando 
voltava da minha natação, cruzei com uma 
Senhora conduzindo um cão pela coleira, 
próximo ao prédio onde moro em Niterói.

Por gostar muito de animais, 
aproximei-me do cão, ocasião em que a 
aludida Senhora informou-me que acabara de 
salvá-lo de um atropelamento, e que o mesmo 
estava perdido. O animal, adulto, revelava já 
ser idoso, e estava visivelmente assustado e 
com o rabo entre as pernas. Segundo sua 
protetora, ele se encontrava trêmulo e com o 
coração batendo aceleradamente.

A Senhora confessou-me que não 
sabia como proceder, já que não queria 
abandoná-lo à própria sorte; tendo, naquele 
instante, nos chegado a informação, por parte 
da dona de uma banca de jornais, de que o cão 
pertenceria a um grupo de mendigos que 
costumam ficar nas imediações da esquina da 
rua Gavião Peixoto com Lopes Trovão. 
Prontifiquei-me, então, a ir procurá-los com o 
propósito de confirmar aquela informação, 
de modo que pudéssemos obter êxito na 
devida proteção daquela criaturinha já tão 
fragilizada. 

A Senhora, entretanto, decidiu levá-
Io até a um Pet Shop, na tentativa de que, em 
lá chegando, pudesse convencer a dona do 
estabelecimento a manter o cão junto a outros 
animais que aguardam adoção. 

Solidariamente, resolvi acompanhar 
a bondosa Senhora até ao Pet.

E n q u a n t o  a g u a r d á v a m o s  a  
proprietária da loja, comprei ração para o cão, 
alimentei-o e ofereci-lhe água também.

Do contato mantido com a esperada 
proprietária resultou o seguinte.

-não foi autorizada a permanência do 
cão no Pet Shop; 

- ela o conhecia, pelo fato de ele já ter 
sido tratado na clínica veterinária da loja em 
questão, tendo confirmado que o mesmo 
pertencia a uma mendiga; e 

-por último, ela sugeriu que 
levássemos o animal para o Posto de Controle 
de Zoonoses do Campo do São Bento. 

Deslocamo-nos, então, para aquele 
setor; quando acabávamos de transpor o seu 
portão, ouvi um chamado que não foi por mim 
identificado; entretanto, o cão parou, voltou-se 
para o ponto de onde viera o chamado, 
levantou as orelhas, aguçou o olhar e começou 
a abanar o rabo.

Diante da reação do animal, pude 
observar o aceno de uma mulher que se 
aproximava de nós e, ato contínuo, constatar 
que se tratava da mendiga dona do cão. 

Naquele momento, sob os olhares do 
cão e da mendiga, não conseguimos (eu e a 
Senhora) controlar a emoção, razão pela qual, 
simultaneamente, caímos em lágrimas; e, 
enquanto nos abraçávamos em comemoração, 
JOHN, o cão, finalmente seguia feliz pela rua 
Mem de Sá ao lado da sua amada dona. 

Enfim, nos sentíamos altamente 
recompensados (isso já por volta das 14:30h) 
com aquele lindo desfecho; MISSÃO 
CUMPRIDA!... (a MÃE NATUREZA a nos 
lembrar, mais uma vez, a necessidade da 
solidariedade, e aquele cão, querido JOHN, a 
nos demonstrar a grandeza do seu amor 
incondicional e a nobreza da sua gratidão).



Na partida, à vida
Eu jovem, me recomendei
E na garra do desejo à luta
Lembro a teia que tracei

Faze tudo que te encanta
Segue o amor, que os deuses deram
Colhe as flores no frescor da vida
Cumpre a sina que Deus lhe deu

Dentro d’alma ao sentir a vida
Um sentimento me ficou
Aguardando em sonho
A materialização do amor

À VidaÀ Vida
CMG Djalma Mendonça

Meu sonho é uma montanha encharcada de 
pontiagudas pedrinhas. 
Gigante que agasalha-se nas escuras nuvens do céu,  
refrega-se nos frios lençóis de chuva, 
Esconde-se nas perigosas sombras da noite, mas 
beatifica-se sob os primeiros raios solares. 
Que imagem sacrossanta de beleza! 
Preciso alcançar aquele místico cume, que fala e 
ouve, que chora e ri, que ama e sofre. 
Atrevido alquimista espiritual que sou, não tenho 
susto das alturas, nem pavor daquelas piranhas 
pedrinhas a castigarem meus pés . 
Afago a minha esperança de alcançar aquele pedaço 
de céu, incrustado na pedra . 
Atiro famintos beijos naquele inspirador monumento.
Volto à realidade sem perceber que a vida é um 
grande sonho, uma divina montanha, uma 
inolvidável saudade. 

O sonho e a montanha
Cel Aluizio da Cunha Garcia



De olhos fechados ou abertos
Caminhe com os pés no chão.

Percorra o campo repleto
Aflorado em sentimentos.
Caminhe entre as folhas

Que dançam ao som do vento, liberto.

Abrace uma árvore,
Perceba o pulsar da vida.

Pise na grama 
Como filigrana delicada.

Colha uma rosa,
Pense, em verso ou prosa.

Sinta a terra úmida, 
O sol invadindo sua penumbra.

Perceba o aroma
Espargido pelo vento.

Ouça o trinar dos pássaros,
Agradeça o som do encantamento

Valorize o momento,
Memorize seus pensamentos...

Inovação dos pensamentosInovação dos pensamentosInovação dos pensamentos
Mara Joaquim Miranda
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DIA MUNDIAL DO LIVRO - 2 
Na edição passada desta revista, tínhamos homenageado o inglês 

William Shakespeare. A escolha do seu nome, pela UNESCO, junto com o do 
espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, destaca a importância deles no âmbito 
da literatura universal. E foram quem inspiraram, como se sabe, a criação, pela 
citada entidade, do DIA MUNDIAL DO LIVRO, comemorado anualmente no 
dia 23 de abril. Mas, ficamos devendo a publicação do soneto do escritor e 
dramaturgo espanhol. E esta faceta, pouco conhecida, do Cervantes poeta, nos 
incentivou a apresentá-la aos nossos diletos leitores, como uma curiosidade. 
Assim, apresentamos o soneto original, em Espanhol e, em seguida, a sua 
tradução: 

 
O le falta al Amor conocimiento, 

O le sobra crueldad, o no es mi pena 
Igual a la ocasión que me condena 

Al género más duro de tormento. 
Pero si Amor es dios, es argumento 

Que nada ignora, y es razón my buena 
Que un dios no sea cruel. Pues?quien ordena 

El terrible dolor que adoro y siento? 
Si digo que sois vos, Fílis, no acierto;
Que tanto mal en tanto bien no cabe, 

Ni me viene del cielo esta ruina. 
Presto habré de morir, que es lo más cierto; 

Que al mal de quien la causa no se sabe 
Milagro es acertar la medicina.

Nota sobre o poema: Miguel de Cervantes Saavedra inseriu este soneto, que compôs, no seu 
livro "El lngenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha", atribuindo-o a um personagem 
que aparece no capítulo XXIII, da primeira parte da mencionada obra. 

"O LE FALTA AL AMOR CONOCIMIENTO”

CF(Ref) Gilberto Machado (*)

(*) A matéria publicada na Revista Literária Mare Nostrum, nº 64, sob o título de "DIA 
MUNDIAL DO LIVRO", complementada aqui nesta edição nº 65 (DIA MUNDIAL DO 
LIVRO-2), é de autoria do CF (Ref) Gilberto Machado. 



Miguel de Cervantes Saavedra

 
 

Ou lhe falta, ao Amor, conhecimento 
Ou lhe sobra crueldade ou minha pena 

Não seria igual ao tempo que me condena 
À maneira mais dura de tormento. 

Porém se o Amor é deus, é argumento 
Que nada ele ignora, e é razão plena 

Que um deus não seja cruel. Pois quem ordena 
O sofrer que adoro e sinto cruento? 

Se, digo que é você, Fílis, não acerto; 
Pois tanto mal em tanto bem não cabe, 

Nem me vem do céu esta ruína. 
Perto estarei de morrer, que é o mais certo; 

Que o mal de cuja causa não se sabe 
Milagre é acertar a medicina. 

Tradução de CLARISSA X. M. CARDOSO, poeta, licenciada em Português, Francês e 
Inglês. É pós-graduada em tradução (Português-Espanhol). 

OU LHE FALTA, AO AMOR, CONHECIMENTO



 
Lá no país chamado Brasil 
Todos tem bom coração 
Ajudam uns aos outros 
Cuidam da população 
Nós podemos ajudar 
Na cidade ou no sertão
 
Cuido do cachorrinho 
Cuido do meu irmão 
Todos podem cuidar 
E ajudar o cidadão 
Esta vida é uma novela 
Olha toda boa ação
 

E lá naquela cidade 
Todos gostam de ajudar 
Viajando e imaginando 
Podem de nós cuidar 
Vivendo nesse mundão 
Todos gostam de cantar 

O cadeirante é especial 
Temos que ajudar 
Privilégio tem que ter 
Para poder feliz ficar 
Essa cidade tem bom coração 
E também gosta de ajudar 

Um grande Coração
Julia Silva Dias Bahia 
Neta do Comte Silva Filho(10 anos)

Quem na infância não teve seu palhaço? 
Das palhaçadas rimos do Arrelia. 
Quem não lembra daquele estardalhaço? 
Divertido, estrondoso, quem não ria?

O circo, nosso encanto... Que alegria! 
Nosso espanto inocente de criança! 
O Arrelia era um deus, e quem não ria? 
Deus criança era nossa semelhança,

Sapatos grandes, tem nariz vermelho, 
Atrapalhado diz em bizarria, 
Em gestos engraçados, destranbelho...

Desta figura amiga, quem não ria? 
Arrelia foi a luz para o fedelho. 
Das suas frases sérias, quem não ria? 

O Palhaço Arrelia
CMG Nelio Ronchini Lima

In Memoriam
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Clarissa X. M. Cardoso

Partícula de ouro no espírito plantado 
Nasce sem carne e osso, 
Mas com cérebro e coração.

Pelo que tem de matemático 
Poderia ser racional, 
Pelo que tem de psíquico 
Poderia ser sentimental; 
E no fundo é um pouco de cada.

Não pode ser escolhido por homens comuns, 
E nem pode ser farsante; 
Ainda que muitos forjem ser 
O que não são 
E ter o que não têm.

Vive na parte mais cara do espírito, 
E aliás, vive entre o espírito e o corpo 
No breve espaço desta respiração 
E não há forma de esconder 
Pois pode fugir da mente mas nunca 
Do coração.

Nasce com a carne após nove meses de gestação 
E cresce com o corpo, se manifestando 
A cada e em todos os aniversários, 
Um pouco mais a cada hora; 
Apelidam de Inspiração...

É raro por ser um dom 
É áureo por ser precioso 
E tem brilho próprio, 
Vive além e fora do corpo 
Mas dentro e no espírito. 

O verdadeiro talento dispensa 
Uso de substâncias alucinógenas.

O que Deus planta não precisa de retoques. 



 
Paulo de Frontim, Passagem de Minério de Minas Gerais... 
Tem um Avenidão, a quinta Avenida de New York? Não é! 
Uma Rua chamada Avenida, duzentos e vinte metros, os anais... 
Consigo ser, sentir, a maior interatividade humana. - Uma visão!
 
Pessoas passam, pessoas atravessam, pessoas conversam, falam... 
Carros andam, os Caminhões estacionam, os ônibus chegam, e vão .. 
Numa ponta os Evangélicos oram; na outra, os Católicos rezam!... 
A Ladainha da Avenida, sugerindo o que é pequeno, é grandioso... 

O Movimento de gente, o movimento de carros, atração movimentada, 
Olho pra cima, não vejo mais de quatro andares nesta Avenida toda, 
Mais sim, uma pequena Igrejinha no alto. - Só o seu Cemitério já caiu... 
Um quarteirão não reto, todo em curva, a Praça, Prefeitura, Orquidário. 
Os Alunos, as Escolas, o Túnel defronte, tudo diferente de tudo que vi. 
Nunca vi algo tão emancipado, tão movimentado! Sem apito do guarda!

O Avenidão em Rodeio
CMG Agnaldo Xavier Furtado

Assim retratei onde andei, corujando! 
Nesta Avenida que dela saem as Estradas, 

Estradas que se curvam nos Morros em torno, 
Fazem entre Montanhas sua cidade Plantada, 
Sob a Floresta, e o apito do Trem de Minas! 

Visualizei e descrevi esta Bela Avenida! 
de Engenheiro Paulo de Frontin... 

O Rodeio! 



Amizade? Quem por ela não chora
Movida pela força da emoção,
Tendo apreço, sentindo a qualquer hora,
Que na vida ganhou mais um irmão.

É sentimento puro que se adora
Já que não tendo lei, possui razão,
Que se entranha no nosso peito e mora,
Ouvindo sempre a voz do coração.

Amizade é feliz afinidade,
Uma forte junção, duplicidade,
São passos que caminham mais além...

Amizade é conquista de um amigo,
É como transformar os grãos de trigo
Em nutritivos pães que nos mantém!

Soneto da Amizade
Abilio Kac



Diálogo de Velhos Marinheiros
Venho de longe, trago o pensamento 
Banhado em velhos sais e maresias. 
Arrasto velas rotas pelo vento 
E mastros carregados de agonia. 

Provenho desses mares esquecidos 
Nos roteiros de há muito abandonados 
E trago nas retinas, diluídos, 
Os misteriosos portos não tocados
 
Retenho junto d'alma, preso à quilha 
Todo um mar de sargaços e de vozes 
E ainda busco no horizonte a ilha 
Onde sonham morrer os albatrozes
 
Venho de longe, a contornar a esmo 
O cabo das tormentas de mim mesmo 

Contornadas as tuas tormentas. 
Siga em frente, à sudoeste. 
Deixa te levar pelo vento, 
Leme firme, nada a boreste.
 
Com as linhas da esperança 
Conserte as velas rotas, 
Deixe as agonias pela popa. 
Encontre novas derrotas.
 
Liberta-te da pesada quilha, 
Deixa tua alma ressurgir. 
Com o vento e-a maré 
Faça teu barco fluir 

O mar não mais será de sargaços, 
E sim um chão azul. 
Retoma teu olhar ao horizonte, 
Na direção sul.
 
Ver a ilha desejada, 
Onde querias chegar. 
O lugar certo, o descanso. 
Para um velho lobo do mar. 

Carlos Castellar



Mostra o caminho, o Mar.
Resplandece o sal que a água contém.
Importa navegar,
com a certeza de chegar... Mar além!

Homens do Mar, por vocação, 
rumo ao horizonte, vão.
Competência, crença, comunhão.
Do alto, a Divina proteção.

Conquistar é preciso,
singrando espumas espessas e resolutas,
senda líquida, paralelas inexistentes.
Seguem os homens que respeitam o Mar.

Céu, vento, brisa, marés,
velas, proa, popa, convés.
Trabalho, preparo, dedicação,
porto, atracação, família, amor.

O que importa é a  Missão,
não o perigo iminente.
A certeza do dever cumprido,
é  o melhor dentro da gente.

Ir Além MarIr Além MarIr Além MarIr Além MarIr Além MarIr Além Mar
Antonio de Oliveira Pereira



 
Avisto, lá longe, arrastando-se pela sarjeta, na contramão, um vulto 

disforme, que me desperta a atenção, pois não distingo, ao certo, o que pode ser. 
O vulto se locomove malemolente, meio esvoaçante, como se fosse 

alçar vôo a qualquer instante. Não parece humano. Tem um formato estranho. 
Detenho-me para vê-lo se aproximar lentamente, cambaleante, com uma 
cadência diferente em seu movimento meio manco. 

Todo mundo já viu ou pensou ter visto um vulto qualquer e fica aquela 
dúvida: era verdadeiro ou apenas ilusão? 

Penso, a princípio, ser uma ilusão de ótica ou talvez o resultado da 
minha incurável miopia. É possível que aquilo nem exista. Fico parada no 
acostamento, dentro do carro, com o meu inseparável e imprescindível celular 
na mão, esperando provavelmente testemunhar algo do outro mundo. 

Tenho medo, mas a minha curiosidade é maior e a possibilidade de estar 
sendo enganada pela miopia me consola. Talvez não seja nada. Provavelmente a 
minha deficiência visual esteja distorcendo algum animal. 

Aquilo, seja o que for, continua se movimentando dificultosamente, 
ainda distante, na minha direção. Aproxima-se pouco a pouco em seu 
movimento que pende para um lado. 

Estou curiosa. Preciso ver do que se trata. Decido aguardar. 
A certa altura, consigo vislumbrar algo que me parece meio transparente 

em torno do vulto disforme. Demoro-me apertando as vistas para ver se distingo 
o vulto, enquanto carros passam em alta velocidade por mim e, mais adiante, por 
ele. 

Será que ninguém o vê? 
É noite. Eu estou parada no acostamento. Quero ver com detalhes aquilo 

que se aproxima. Já consigo ver que tem uma cor esbranquiçada. Fecho a janela 
do carro e me agarro ao celular, sem o qual não sobrevivo. 

De vez em quando, o vulto esvoaçante e esbranquiçado dá meia parada, 
demora-se um pouco para depois continuar se movendo capenga. 

A coisa está mais próxima. Apesar de esquisito, há algo de humano 
naquilo, que mal posso esperar para ver o que é.

Um vulto*
Áurea Stela



O vulto continua devagar, esbranquiçado, meio transparente, esvoaçante 
e coxo. Aproxima-se lentamente, mais e mais. E eu olhando fixamente. Não é 
ilusão de ótica. É algo de verdade. 

Quando o vejo quase diante de mim, percebo que sua verdade é grande. 
Muito maior que a minha, embora seja invisível aos olhos do mundo. 

É humano, agora me certifico, apesar de não parecer. Vejo-o bem de 
perto. Ignora-me enquanto o observo interromper, mais uma vez, sua lenta e 
cambaleante caminhada para revirar calmamente uma lata de lixo e depois 
retomá-la mastigando algo. 

Sinto-me envergonhada por escolher o menu e, não raro, reclamar por 
não estar a gosto. 

O homem manca por causa de uma das pernas muito inchada. Nela 
carrega amarradas inumeráveis sacolas de supermercados meio avermelhadas 
pelo sangue ressecado. 

O restante do corpo está também cuidadosamente coberto com as sacolas 
esbranquiçadas e transparentes com milhares de pontas esvoaçantes. Os braços, 
pernas, abdômen e a testa estão completamente envoltos nas sacolas que ele vai 
acrescentando ao seu corpo, uma a uma, com nós bem apertados. 

Aquele ser branco, esvoaçante me parece agora um anjo, que ninguém 
vê. Ele não tem celular, apenas reúne o que pode como querendo agregar alguma 
coisa ao seu ser: sacolas amarradas umas por cima das outras. 

Ele é muito maior, mais resistente, mais forte, mais digno que eu, pois 
conhece a vida real. Eu sofro por coisas supérfluas. Ele não sabe o que é isso, 
nem conhece esta palavra. Supérfluo é uma palavra bonita. Ele não carece de 
palavras, nem de beleza. Beleza e tudo mais é supérfluo, como as palavras. 

Segue paciente seu caminho sem destino. Seu caminho, em direção 
oposta, cruza o meu. Ele não me olha, mas vejo que percebe a minha 
presença. Quem se importa? Para quem já se acostumou a ser invisível, a 
presença não tem a menor importância. A ausência já está instalada e 
completamente aderida àquele ser que não precisa de nada. Eu preciso. 

Envergonhada por sentir um misto de receio, medo e impotência, 
percebo que aquele desprezado espantalho é muito mais importante que eu, 
porque não sente medo, nem receio de nada, enfrenta as agruras da sua 
condição sem reclamar. Por um instante, invejo sua resistência à infinita 
crueldade do mundo, que fez deste esfarrapado ser, um gigante da sobrevivência 
e de mim uma morta sem meu mísero celular multifunções. 

Eu, na minha fragilidade, me rendo às exigências e crueldades do 
mundo. Ele, forte, as enfrenta e segue adiante seu caminho. 

Ele importa; eu sou apenas mais uma que vive de ilusão. Ele, mendigo 
do corpo; eu... falta alma em mim. 



Ao assistir àquela cena diante da lixeira, agarrei a minha carteira e dela 
retirei uma nota de cinco reais. A esta altura, o homem esfarrapado já ia 
mastigando à pequena distância, voltando, aos poucos, a ser apenas um vulto 
esvoaçante disforme. 

Com a nota na mão, abro a porta do carro, sentindo uma raiva uterina, 
visceral de mim mesma e do mundo. Senti-me mais amarrada que o espantalho 
cambaleante. Tive vontade de jogar a nota no chão e pisoteá-la até ficar mais 
estropiada que o homem que já virava vulto distante outra vez. 

Respirei fundo, olhei para o céu estrelado com sua lua bem acesa e 
sorridente. Tive o desejo de me soltar das próprias amarras com seus nós 
cuidadosamente apertados, abrir os braços e pedir para mim mesma, gritando 
bem alto: UMA ESMOLA PELO AMOR DE DEUS !!!!!!!!! 

 

* Texto autorizado pela autora para publicação na revista Mare Nostrum, e extraído por 
ela do livro, conforme a seguinte bibliografia: STELA, A. Palavralgia. Rio de Janeiro: Pandorga, 
2014. Pág.61



Quando tu estás, a manhã se levanta 
E o claro sol, o alegre sol, fulgura. 
E na tua ausência a vida para. E quanta 
Memória vem das horas de ventura. 

E se estamos juntos, na tua fronte, pura 
Pousa o meu beijo e o meu coração me canta 
E quando te vais, no meu pensar perdura 
Dessas horas de amor saudade tanta...
 
Na tua ausência a luz está parada 
O céu perece e eu vou cantando cada 
Lembrança linda que o minuto encerra...
 
Acho que vivo sobre ti suspenso 
Como uma nuvem lá no espaço imenso 
Pronta a cair em chuva sobre a terra... 

A Tua Ausência
Arlete Sylvia



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


