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CARTA PARA MINHA AMIGA SOLIDÃO 

Gabriel Henrique Leite da Silva1 

 

Jacareí, 12 de maio de 2020. 

 

Minha querida Solidão, 

 

Venho por meio desta te falar sobre a situação em sua totalidade, explicar como você 

é tão importante, confortar seu coração meigo, escutar a doçura do seu silêncio, a 

divagação da mente que paira sobre seus cabelos escuros que permeiam meu quarto 

solitário e espero que esse suspiro a ajude e ajude os demais que você visita todos 

os dias. 

Com toda essa situação, vemos o quão insignificantes são os enormes egos dos 

homens que nos cercam perante o minúsculo vírus, ó amiga Solidão! Que esse ser 

nos revele a atual face das pessoas, pois é em momentos difíceis e de grande 

escassez que vemos o homem do instinto, o homem da mediocridade e não vemos o 

homem racional, da fartura e da saúde enquanto estado de normalidade, com isso 

poderemos colocar em pauta a verdadeira face do homem. O veredito será instituído 

e a desordem no princípio da palavra será inevitável, mas é com a reflexão e o pensar 

nas grandes coisas que o homem volta a si. 

Como vamos conceber o nosso futuro após anos de uma guerra invisível? nos vemos 

padecer diante de irracionais e pequenos seres, onde está nossa grande e feroz razão 

que o antropocentrismo propaga? É pertinente pensar no que irá acontecer com a 

nossa visão de mundo, não daqui há cinco anos, talvez seja daqui dez, mas aquilo 

que nos impacta, aquilo que nos faz sermos mais unidos, nos muda. 

Talvez repensemos como tratar outros problemas de aqui em diante igual as outras 

crises mundiais nos revelaram, assim tomaremos jeito para construir uma civilização 
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melhor, de apreciação, de beleza, de cuidado com o próximo e de amor para com os 

nossos companheiros, “Ame ao próximo como a ti mesmo”, Jesus nos revela, ao 

passo que o autoconhecimento de Sócrates com “o saber que nada sabe” é 

semelhante. Devemos primeiro conhecer a nós mesmos, amar-nos e amar ao 

próximo. Para conseguir a primeira coisa, conhecer a si, como faremos, Solidão? 

Conseguimos com a balbúrdia? Conseguimos com as ferozes vozes que nos cercam? 

Creio muito que a reposta seja “Não!”, isso é apenas você que nos dará de presente, 

conhecer a si é uma meditação com si, para isso você, minha doce pessoa, deve me 

ajudar, pois ficar só já é um ato muito importante nos modos em que vivemos – todos 

estreitos e impostos a socializar na realidade urbana que nos expulsa do real eu – ser 

uma pessoa que usa você como artifício de meditação, minha bela, já é um ato 

heroico! Espero que muitos ainda te percebam, pois vive neles, só é um pouco 

introvertida. 

Nesses tempos árduos de distanciamento para com os nossos familiares, amigos e 

conhecidos, é comum nos se sentirmos sozinhos; ficamos em casa, recebendo 

informações incessantemente sobre a situação – podendo acarretar situações de 

estresse e preocupações sobre a questão: “Como vamos estar no futuro?” e ficamos 

em desconforto com a ansiedade e a angústia sobre esse pensamento – e além de 

tudo, a preocupação com a própria saúde e cuidado nos atormenta. Quero que nesse 

momento, mesmo com tudo isso, ó Solidão, você para muitos é um problema, mas 

será que a visão sobre deveria ser problemática ou deveríamos ver como uma 

vantagem? As pessoas acostumaram sempre manter contato, sempre estar falando, 

nunca param de se comunicar de nenhuma forma e não apreciam o silêncio e a 

meditação do teu corpo nobre, minha amiga, por isso quando estão a sós consigo 

mesmo e compartilham da sua presença, acham na medida do possível, estranhas! 

E por isso precisam se expressar de alguma forma, não se aquietam e não perpetuam 

com as suas próprias buscas pelo conhecimento, aquele que Sócrates nos ensina, 

também aquele que é a virtude do homem. 

Suplico com todas as minhas forças que invada cada casa e conforte quem teme sua 

presença, quero que aqueça e encha-os de calma, pois só você pode aguçar o 

sentido que neles vive, o sentido de se acalmar e meditar perante você, ó benigna 
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Solidão, a mais bela amiga dos sábios e dos andarilhos, é para você a minha última 

súplica. 

Apesar de tudo deixo um poema meu para você em despedida, talvez não seja um 

dos melhores que lhe escrevi ou um dos melhores que você já leu, mas é aquele que 

continha a tua presença: 

São trêmulas as chamas que esvaem a perambular ao léu, 

A praga que corroe o pano podre do meu peito.  

Em amargura me deixa em aflição na perdição em que me deito, 

No leito, virdes que parece a carne do teu amante. 

Aquele que mente pela insanidade da paixão, morre pelos vermes e pelas traças; 

A Lua adormece, ela se esquece do que um dia foi o Sol; 

Ouvir teu choro rouco me adoece, 

Teus gemidos febris da noite clara; 

Fomenta o insano moço que desata em prantos - será que há? 

Hei tua escolha; 

Beber tua poesia e chorar; 

Escrever tua carta de morte e esquecer de tua doença da carne, 

Esquece do que um dia foi viver escravo de teu escarne. 

 

De teu admirador de todas as noites e daquele que não te esquece, 

 

Gabriel Henrique Leite da Silva 

 

 

 

 


