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 PREFÁCIO

Fernando Mauro Barbosa de Oliveira1

“ O mar não guarda vestígios das quilhas que o
atravessam. Por isto o Marinheiro tem sempre a ilusão

cordial do descobrimento.”

                                                             (Câmara Cascudo)

Motivado pela circunstância literária que a este dá
início, retribuo a gentil oportunidade que recebo do Professor
Mauro, meu irmão, com a minha honesta e intensa intenção de
cumprimentá-lo pela brilhante iniciativa poética, ora lançada.
Ao mesmo tempo, agradeço a Deus e ao próprio autor, a feliz
chance que tenho de descobrir-me prefaciando, com humildade
e respeito, a coleção “Dedos Fortes” que procura, sobretudo,
distinguir e homenagear a sublime classe dos amigos e a
respectiva nobreza de suas amizades, reconhecendo a divindade
Daquele que assim os fez, à Sua imagem e semelhança, como
este grande poeta assim o é.

Parabéns, obrigado.

1 Fernando Mauro, Capitão de Mar e Guerra da Marinha Brasileira, é Assessor Parla-
mentar do Comandante da Marinha. Comandou o Navio Escola Brasil, a Base Aérea
Naval de São Pedro d’Aldeia (Rio de Janeiro).
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TEUS DEZ DEDOS FORTES

 Jorge Motta,
que emociona os

amigos com sua amizade,
        traduzida em seus DEZ DEDOS FORTES!

Teus dez dedos fortes,
sete amigos,
dois amores,
um desejo !

Mãos belas, calejadas
dedos guerreiros,
peito aberto,
pensamentos vadios !

Teus dez dedos fortes
unhas bem cortadas,
bem cuidadas,
marca do tempo !

* À Dona Shirley e ao André Motta (dois Ts, por favor).

Linhas diversas,
linha da vida,
da sorte,
sorte da vida !

Coração atento
mão cerrada,
determinada,
ideais certeiros!

      Luz no final,
      túnel sem medo,
      na palma dos teus
      dez dedos fortes!
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VARANDA DO GENERAL

General Lara, Capitão de Mar e Paz, comanda com mão forte
os corações frágeis dos seus centuriões atletas.

Na Varanda do General,
VOCÊ SÓ FAZ O QUE QUER ...
E NEM A ISSO É OBRIGADO!

É a ordem do dia do General Lara.

Um bom amigo
É pra se guardar
Pra dividir
Pra valer!

Um grande Amigo...
É de discutir
De convencer
De comemorar!
Pra valer!

Um velho Amigo...
É arriscar
Enfrentar
Sentir
Assumir
Pra valer!

Com um velho amigo
Aprendi esta grande lição
Amigo não é substantivo
São verbos em uma canção:

Guardar, dividir
Discutir, convencer, comemorar,
arriscar , enfrentar, sentir,  assumir,

Mas, sobretudo,
Pra valer

* Aos velhos amigos Rui Lamas, Tony, Geraldo e aos bons amigos amantes do tênis e
da Varanda do General.
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HOMENS DO MAR

Lago Paranoá Sul
num 8 de abril de 2005.

Partida de tantos João Papas !!!
Na labuta terrena, ficam outros Paulos,

 guerreiros do ar, da terra, do mar, ... da vida!!!
Salve o nosso bom amigo Almirante Bittencourt.

O mar,
Homens,
Lobos no ar,
Homens do mar,
Da vida.

A vida,
Mulheres,
Rugas da vida
Mulheres vividas
Do lar.

O lar,
Amantes,
Oposto do antes
Amantes da vida
Do mar!

* Ao amigo Davena, Almirante da preciosa Armada Brasileira, amante do lar da
vida  ... do mar.

* Ao amigo Serrinha, também Comandante da Marinha.
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SOLYMPIO

Conhecia-o sem o ter encontrado. Encontrei-o sem o ter visto.
Mas quando abracei seu sorriso, conheci um peito amigo, encontrei um

braço irmão !!!

Essa complexidade na definição do amigo Oly tem respaldo
na amizade que dispensa ao meu irmão, Comandante Fernando, e vice-versa.
Como homenagear o amigo, sempre de bem com a vida e com os amigos que

cativa com a mesma facilidade com que respira? Apelei para um surrealismo
que, a exemplo do Oly, não precisa de maiores explicações.
Inversamente ympio. Simplesmente Olympio. SOLYMPIO !

Inversamente ympio
Olho-me no teu olhar
Cara-a-cara na cara
Simplesmente Olympio

ympio natu Justus
Olhar amigos caros
Cara sorriso raro
Olympio exemplo vida

Justus é a tua sede
Caros os teus abraços
Raro teu desejo pouco
Vida no teu caminhar
Sede a quem tem água
Abraços sem meus aços
Pouco aos muito loucos
Caminhar o passo a passo

Água que te quero pura
Aços de um planeta cinza
Loucos que nem governo
Passo para os meu atos

Pura como o céu ympio
Cinza ao não me olhar
Governo mostra a cara
Atos do Ministro Olympio

VIAGEM

* A Ângela e ao Juquinha, companheiros de Mar e Guerra do Comandante Olympio.
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Ao Mestre William, meu primeiro orientador, que marcou minha vida!
Partiu do planeta água sem avisar, sem nossa permissão.
Deixou muito. E muita saudade.
Tanta tanta que às vezes
Eu me sinto sozinho.

Em teu nome
Serei atento
Sempre vigilante
Não dormirei.

Viajando mares
Destino empedernido
Em teu nome
Eu Vencerei.

Em teu nome
Serei sempre um forte
Como um vinking
Conquistarei.

Entre fumaças
Se faltarem forças
Em teu nome
Nobre serei.

* Ao André e à minha boa, grande e velha amiga Maria Mercedes Vieira.

Sei em meu nome
Te superarias
Até não desistir
Esta é a tua lei.

Já entre nuvens
Querido amigo
Em meu nome
Serás um rei!


