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EDITORIAL: DECLARAÇÂO de FELICIDADE 
 
EU, Mauro Oliveira, terráqueo militante e otimista compulsivo, 56 anos (corpinho de 55), pandeirista 
com passaporte novo (preparado pra fila em Lisboa), Mobral completo e estado civil incompleto, ... 
 
... descendente de importantes patrícios portugueses (tataravós: o Infante Joaquim Mauro e sua amada 
Manoela Oliveira), aqui representado pelos meninos prodígios de Viana, Senhor Jorge (Monsieur le 
President), Senhor Cesar (o Galvão Bueno do Porto), Senhor Miguel (o Che Guevara do Rio), Senhor 
Ricardo (o Julio Iglesias do Fado) e o Senhor Brechia (o homem Alerta), ... 
 
... nascido em terras brasileiras, aqui representado pelos companheiros Dr Odorico de Ivana (“o 
corrimão do sucesso”), Dr Fernando XIV (“o sotaque de Versailles”), Dr Silvio da Bicicleta (“um curitibano 
em Paris”), Dr Jorge do Pandeiro (o Marquês de Minas), The Gadelha Boys (dupla nordestina de sucesso 
que promete muito ... SUSpense), Chicão do GPS (um motorista nota 100 ... destino em Lisboa), e as 
internacionais Juliana & Ieda (chiques que só ), ... 
 
DECLARO , solenemente, sob a proteção do “pandeiro da minha namorada” (com beijo abundante) e da 

minha sogra (tal qual a onça pintada, todo mundo defende mas ninguém quer ter uma em casa), QUE : 
 

ESTOU MAIS FELIZ HOJE DO QUE ONTEM, POR TÊ-LOS CONHECIDO E CONVIVIDO UM SÉCULO !!! ... 
FELIZ POR TER-LHES ROUBADO O TEMPO, ESSE PRECIOSO DE VOCÊS, E TENTADO TORNADO-LO 
NOSSO, NA CUMPLICIDADE DA IMENSIDÃO DO MAR PORTUGUES, O MAR DE PESSOA !!! 

 
“Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de P ortugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram...  
Tudo vale a pena se a alma não é pequena! 
 

EU, MAURO OLIVEIRA, PRÍNCIPE PLEBEU, FILHO DE ULYSSES, FEITO UM MARUJO EMBRIAGADO, 
CONVIDO-OS A UMA AMIZADE PRECISA EM MARES IMPRECISOS, DITO QUE VIVER NÃO É PRECISO! 
 

“O acaso vai, nos proteger, quando eu estiver distr aído (Titãs)” 
 

E SE É VERDADE QUE EXISTEM 1000 LUGARES ESPECIAIS A SE VISITAR ANTES DE MORRER, ... 
 
“Adeus, ... Vou pra não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho ...” 
 

... TAIS COMO VENEZA COM A NAMORADA ETERNA (aquilo que juramos antes da separação), 
MACHU PICCHU COM A SOGRA (empurrão lá de cima é covardia), MÉNAGE À TROIS EM PARIS (você, 
sua mulher e o moribundo cartão de crédito), JERICOAQUARA COM SEU ÚNICO AMOR (me engana 
que eu gosto), A CIDADE DO PORTO (este paraíso que persiste em meus sonhos, desde então), 

 
“Tão sozinho, nem é bom pensar, que eu não volto ma is, desse meu caminho... 
Vem, nem que seja só pra dizer Adeus (Torquato Neto )” 
 

... EXISTEM TAMBEM MOMENTOS A SE VIVER: 
 
ENCONTRÁ-LOS FOI UM DESSES MOMENTOS! A ENERGIA DO NOSSO ENCONTRO (embora haja 
desencontros pela vida), FESTEJADA NO LABOR DE UMA CONSTRUÇÃO, DO SONHO QUE SE SONHA 
JUNTO, FEZ EMERGIR A NÉVOA LUSITANA, EM BERÇO E ALMA, DE NOSSOS POETAS MAIORES : 

 
“O caminho é longo e tortuoso, haverá flores e espi nhos. Mas o horizonte é tão lindo,...tão lindo que não dá 
mais pra voltar (Drummond)” posto que “O Poeta é um fingidor, finge tão completamente, qu e chega a 
fingir que é dor, a dor que verdadeiramente sente ( Pessoa)”. 
 

OUSO-ME, ENTÃO, NA FANFARRA DOS POETAS (que não desperdiçam um bom Sarau) OUTORGARNOS 
A MAGIA DE UM ABRAÇO APERTADO, DOS QUE NOS FAZ NOS SENTIRMOS SEMPRE POR PERTO! 
 

 

Mauro Oliveira ( www.maurooliveira.com.br ) 
  



O REI DA MINHA RAINHA 

 

(para a minha filha Carina, a preferida, 

e seu majestoso REInaldo, 

o REI da minha Rainha) 

 
 

Vai meu Rei, 

invada mares adentro 

lado a lado de minha Rainha! 

Cruza mares que vierem 

deixa o vento embolar teus soltos cabelos 

desdenha do chuvisco fresco das ondas malucas 

sorria pras gaivotas em bando sem rumo 
incerto 

olha bem firme o horizonte quase assim, tão 
próximo 

proteja com teu peito o rosto da minha Rainha! 

  

Vai meu Rei... 

lado a lado de minha Rainha! 

Grita ordens em todas as direções 

Aponta teu dedo na direção que o leme segue 

avista piratas imaginários entre esparsas 
névoas 

prepara a abordagem do navio corsário! 

Conquista todo o tesouro escolhido 

distribui moedas de ouro entre as focas 

acende 28 castiçais no velho convés 

ordena toques dos clarins de Veneza 

ajoelha-te na partida do deus sol! 

beija a aliança da minha Rainha! 

 

 

Vai meu Rei... 

Entrega ao mar desejos esquecidos 

permita todas as mil aventuras 

inveja as estrelas lúcidas 

navega em teus sonhos avatares! 

  

E pra lá de Jupiter ... 

Ah!...quando estiveres pra lá de Jupiter 

olha em seus olhos ternos 

e antes de beijar a minha Rainha 

com a realeza que distingue um Rei 

prometa-lhe o impensável ... 

depois gargalha sem parar . 

transborda inexoravelmente  essa tua graça  ... 

  

que faz dela menina, 

que te faz uma criança, 

o Rei da minha Rainha! 

 


