
Pseudônimo: O Literato 

 

REMINISCÊNCIAS DE UM JOVEM SONHADOR  

 

Era o início da caminhada daquele jovem sonhador. No cais, o Comandante do Navio da 

Marinha, autorizava o embarque dos voluntários. Sua primeira namoradinha estava incontrolável 

no pranto, juntamente com todos os seus familiares. As lágrimas, que rolavam na face de todos, 

provavam o quanto ele era querido. Esse episódio é marcado pela música: Cinco Letras Que 

Choram: (Adeus, Adeus, Adeus,... Cinco Letras Que Choram); 

Os anos passavam rapidamente. Já incorporado na Marinha (CFN), seu futura dependia 

simplesmente dele. O amor distante foi, aos poucos, morrendo com a constante ausência e a 

grande distância que os separavam. Esse fato se retrata na música: Caminhemos (Não, eu não 

posso negar que te amei...) 

Agora onde ele estava, buscava encontrar um novo amor, mas o amorzinho distante 

martelava sua mente e doía seu coração. Daí vinha às comparações na letra desta música: Alguém 

Como Tu (Alguém como tu, assim como Tu, eu preciso encontrar...). 

O jovem sonhador, já agora um pouco mais maduro, concluía que o amor do passado era 

uma linda ilusão. Então ele cantava: Nada Além (Nada além, nada além de uma ilusão. Chega bem 

é demais para o meu coração...). 

Daí, partia à procura de alguém que pudesse caminhar com ele de mãos dadas ao longo de 

sua vida. Quando via a moça desejada, seu coração saltitava de alegria e contentamento. Então 

surgiam os galanteios, como fala o chorinho: Carinhosos (Meu coração, não sei por que, bate 

feliz quando te vê) 

A moça escolhida passou a fazer parte do seu dia- dia. De noite na despedida eles 

cantavam: Boa Noite Amor (Quando a noite descer, insinuando um triste adeus olhando os olhos 

teus...). 

Levado pelo ávido desejo de construir um lar, logo, marcou o casamento. Foi o momento 

de grandes: Emoções (Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo...). 

Companheiros que viajaram ao longo da carreira militar conheceram em vários portos de 

outros países muitas mulheres, mas uma marcou a vida de muitos: Dolores Sierra (Dolores Sierra 

vive em Barcelona na beira do cais...) 
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Durante a carreira que abraçara, esteve sempre solícito a atender aos companheiros, 

fazendo com que seu curriculum, no contexto dos amigos, se tornasse primoroso. Então ele 

cantava: Amigo (Você meu amigo de fé meu irmão camarada...) 

No recesso do lar, alguns anos de casamento ao lado daquela que seria sua eterna 

companheira. Todavia, algumas briguinhas surgiam provocadas pela intransigência. Então ele 

cantava: Brigas (Veja só que tolice nós dois, brigarmos tanto assim...) 

Bem, para outros casais, as briguinhas se tornavam mais graves, levando-os ao caminho do 

divórcio, separação. Então o assunto se enquadrava em: Um Juramento Falso (Um juramento 

falso faz agente sofrer, um sorriso fingido nos lábios de uma mulher); Último Desejo (Nosso amor 

que não esqueço, e que teve seu começo...); Uma Cadeira Vazia (Entre meu amor, fique á 

vontade...). 

A ferida ficou aberta com o impacto da pedrada da incompreensão, da incompatibilidade, 

que foi lançada ao coração, como diz a música: Atiras-te Uma Pedra (Atiras-te uma pedra no 

peito de quem só te fez tanto bem...). 

Alguns, que não suportaram a crise, enveredaram-se por caminhos tortuosos, entrando no 

túnel do vício. O momento difícil que passaram pode ser retratado na letra das músicas: O Ébrio 

(Tornei-me um ébrio, e na bebida busco esquecer...); Farrapo Humano (Hoje quem me vê assim, 

maltrapilho e embriagado...). Eles trazem escondidos em suas mentes, os segredos que maltratam 

seus corações: (Minha vida que parece muito calma, tem segredos que não posso revelar...) 

Outros singraram o mar do amor, navegando no contratorpedeiro casamento e continuam 

de mãos dadas com suas esposas. 

Feliz, com o amor de sua vida, cada dia é uma nova emoção e declaração de amor. É 

realmente um Veterano na vida conjugal. Isso se enquadra na música: Oferenda (Amor guarda 

bem esse amor que é teu, cuida bem de mim que me entrego...). 

Finalizando, devo dizer que aquele jovem sonhador, todos os anos vive, no Encontro de 

Veteranos, sempre com a presença do nosso Presidente de Honra, O Exm°. Sr. Comandante-Geral 

do CFN, as místicas lembranças de tudo que aconteceu durante a trajetória da carreira militar. 

Emociona-se, sobremodo, quando, ao lado dos companheiros da ativa, canta a canção preferida de 

todo o Fuzileiro Naval: NA VANGUARDA!  
 

 

AD SUMUS – SEMPRE FUZILEIROS! 

 

Letras e Músicas:  

Vários Autores. 


