
.5
o
~



- .•.
I---

,FIrHA TFrNTrA
DIRECÇÃO:

Anick Bilreiro
Francisco Amaral Frazão

Omar Dutra

Pedro Barros

DIRECÇÃO DE INTERNET:
Luís Pedro Fernandes

GRUPO DE TRABALHO:
Mariana Vieira (Coordenação)

Ana Sofia Bacalhau

Ana Teima
Dália Barreto Lopes

Inês Fernandes
João Carlos das Neves Figueiredo
Luís Antônio Coelho

Mário Gomes
Ricardo Duarte

Sílvia Prazeres
Solange Cosme

ESCREVEM:
Artur Marcos

joséfer

jota
Luis Coelho

Marisa Costa

Miguel Castro Caldas

Omar Dutra
Patrícia Espinha

Ricardo Faria
Rita Oliveira Dias

Rui Aires

Zé Maria

ILUSTRAM:
Francisco Frazào

Pedro Barros
Pedro F Barros

TAMBÉM AJUDARAM:
Ana Maria Azevedo
Marta Cordeiro (FBAUL)

Paula da Costa

REVISÃO:
GROFL - Grupo de Revisão
de Os Fazedores de Letras:

Ana Isabel José (Coordenação)

Elisabete Ramos

Graça Barroso
Gracinda Alves

José Macário
Rita Duarte

Rosália Sousa

Sónia Magarinho

GRAFISMO:
Ricardo Amaro (0931 903 38 58)

TIRAGEM:
5000 Exemplares

ApOIO Á DISTRIBUIÇÃO:
Divisão de Bibliotecas e Documentação da CML

Divisão de Animação e Divulgação Cultural da CML

- Custo total do número: 297.500$00

- Percentagem suportada
por patrocínios e subsídios: 49,6%

IMPRESSÃO:
Litografia Amorim
R. do Arco aS. Mamede, 9. l'Esq.· 12S0Lisboa

Contactos: Os Fazedores de Letras,
• Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa,

Alameda da Universidade . 1600 Lisboa
Tel: 7990530; Fax: 7958455
C. Electrónico: fazedor@esoterica.pt

Registo no Instituto da Comunicação Social: 121256
Depósito Legal: 128598/98

Os artigos assinados são da exclusiva responsabilidade dos autores.

!

I Recortes da imprensa
de referência:

Tudo vai bem
na Faculdade
de Letras.

o ano lectivo
começou a horas
e vai acabar
ainda antes do
previsto.Com as propinas já há papel

higiénico e as contas da água
e da electricidade estão em
dia.

Dizem que vai haver
eleições.

o preço do café
continua dentro
dos limites
normais. Na esplanada

joga-se pólo
aquático.Houve umaRGA com mais

de vintepessoas, AE em piloto
automático.

Por favor,
desligue o
seu bip ou
telemóvel.

listas à beira de um
ataque de nervos.

Vá para a página
3 sem passar pela
casa partida e
sem receber dois
contos.

Apoios:

Lr1A Propriedade:
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Dois Homens
Espectáculo baseado em textos de Kafka,

escrito por José Maria Vieira Mendes e

representado por Luís Gaspar. Teatro da

Comuna - Sala I. De 17 a 27 de Março.

4", 5", 6" e Sáb. às 21h30. Domingo às

16h30.

Conversas à hora
do almoço

o Instituto de Cultura Francesa continua

a promover sessões na sala do I.C.F., às

4.as feiras, das 12h30 às 14h. Dia 3 de

Março: O Kitsch pelo professor Américo

A. Lindeza Diogo. Dia 17 de Março: A
construção do feminino em Fernando
Pessoa pela professora Isabela Alegro de

Magalhães.

Jorge Gonçalves

Reuni ão Geral de
Alunos

Dia 31 de Março às 14h

Ordem de trabalhos: 1 - Revisão dos

estatutos de Os Fazedores de Letras;
2 - Moção de Confiança à Direcção de

Os Fazedores de Letras.

•

etc ...

Fórum, Classificados, Notícias

e Agenda, arquivo de todos os

números editados e outras

informações sobre o jornal.
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Concurso Poético
O Instituto Piaget promove o 4°

Concurso Poético do Cancioneiro
lnfanto-Juvenil para a Língua
Portuguesa. Regulamento disponível
naA.E.

-+-> Cartaz de Teatro - Um serviçoCl..
• de informação semanalmente

actualizada sobre os espectáculos

em cena ou a encenar em todo o

país.

Navegar em Letras - Guia de

Internet para os melhores sítios

humanísticos em português:

História, Literatura, Linguística,

Geografia, Filosofia, Bibliotecas,

Livrarias, Editoras, Departamentos

Universitários, Teatro, Fundações,

Letras em
Eleições

Eleições para a Associação de

Estudantes, Assembleia de

Representantes e Conselho

Pedagógico.
Entrega de listas: dia 1 de Março,

at "1às 19h,no ConselhoDirectivo.

Campanha Eleitoral: de 11 a 22 de

Março.

Eleições: dias 23, 24 e 25 de

Março.
As datas para a A.R. e para o C.P. estão
sujeitas a confmnação.

Jornadas sobre
a personagem

Linha 2 do Centro de Literaturas

de Expressão Portuguesa da

Universidade de Lisboa realiza a

"Jornadas sobre a Personagem",

subordinadas ao tema A
Constituição da Personagem. Dia

12 de Março, Anfiteatro I da

Faculdade de Letras.

Intervenções dos Professores:

Dario Villanueva (Univ. Santiago

de Compostela), Teolinda Gersão

(Univ. Nova de Lisboa), Ana

Tavares, Luisa Costa Gomes,
Sidóneo Paes, João Botelho,

Helena Buescu.

Assemb1ei a de Colaboradores de Os Fazedores de Letras
Dia 4 de Março às 18h,na salade Os Fazedores de Letras (BarNovo). Sessãoabertaàs sugestõese críticasde todos os que quiseremparticipar.

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes ao cuidado da Direcção de Relações Institucionais
de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição.



Muitos são os que falam da
morte (ou do coma profundo) da
Uníversitas. Mas a Uníversitas nun-
ca existiu na Faculdade de Letras de
Lisboa. Nem em Portugal.

Essa tal coisa de que eles fa-
lam não é mais que um pequeno mun-
do (ainda mais) fechado, centrado
sobre si mesmo, a que terão acesso
apenas uns poucos eleitos. Querem
perpetuar o mito da formação de eli-
tes intelectuais e culturais que irão li-
derar a nação rumo ao futuro radio-
so, querem perpetuar a sua semi-vida
profissional nesta decadente institui-
ção. Por eles, a FLULserá sempre,
como foi até hoje, um lugar bafiento
e bolorento, habitado por criaturas
igualmente bafientas e bolorentas e
com mentalidades que cheiram a
mofo. Simultaneamente, vão minando
quaisquer perspectivas de mudança,
arrastando a FLULpelo lamaçal das
guerrinhas pessoais e promovendo a
inércia e a total ausência de ideias nos
órgãos de gestão.

Os órgãos de gestão, que se
multiplicaram como coelhos, deveri-
am ser os principais promotores e
fontes de debate de ideias, de pro-
jectos e de um verdadeiro progresso
da instituição. Mas não o são.

Nãoo são porque não reúnem,
ou reúnem para pensar e repensar os
mesmos velhos-e-estafados temas que
já eram pensados e repensados quan-
do os nossos avós nasceram.

E sabem de quem é a culpa?
Nossa. Dos estudantes.
Porque votamos em listas para

DAE's, Assmbleiasde Representantes,
Senados e Comissões Pedagógicas só
porque temos um amigolconhecido
na lista ou um tipofixe nos pede.

Porque durante um ano espe-
ramos que essas pessoas, que nem
sequer conhecemos, nos represen-
tem.

Porque nos esquecemos que
os problemas da Faculdade existem
sempre e não só durante as eleições.

Treta de Letras
o m a r D u t r a

Porque aceitamos propinas de 1.200 escudos durante anos a fio e
agora só reclamamos porque nos dói no bolso.

Porque não gostamos da Faculdade nem do nosso curso.
Porque fomos educados para sermos máquinas de aprender e para

fazermos um curso em quatro anos.
Porque fomos educados para aceitar um emprego aceitável, com um

salário aceitável, uma casa aceitável, num bairro aceitável, com vizinhos
aceitáveis. Educados para ser extremamente competitivos, extremamente
acríticos e mal-informados. Educados a viverna cultura da esmola e do cada-
um-por-sí-e-deus-por-nínguém-porque-deus-já-não-exíste.

Aesmola foi aceite durante muito tempo e vocês podem continuar a
aceitá-la, mas eu recuso-me a fazê-lo.

Recuso-me a aceitar que uma Faculdade tenha turmas de cinquenta
alunos, recuso-me a aceitar que se criem novos cursos sem que os alunos
sejam consultados, recuso-me a aceitar que só possa fazer 2" chamada por
especial favor dos senhores doutores, recuso-me a aceitar que tenha de pa-
gar propinas para ter acesso a um curso superior - caso o tenham esqueci-
do, a Educação é (ainda) um direito.

Recuso-me a aceitar a existência de uma Faculdade em que os alunos
não têm (nem querem ter) opiniões e poder decisório.

Lutapelos teus direitos.Ninguémo fará por ti.•
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Os alunos não sabem o que se passa nos órgãos desta
Faculdade. nem o que fazem os seus eleitos. A primeira
falha é a da falta de transparência que impede a infor-
mação de circular para além de pequenos círculos. Os
membros desses órgãos desculpam-se com a falta de inte-
resse dos alunos em acompanhar as actividades. Embora
isto não seja de todo mentira. é preciso continuar a
apelar à participação. criar consciências vigilantes e

atentas.
Votar é um passo simples. dado por cada vez menos

alunos. Difícil é representar os que votaram em nós. defen-
der os direitos mais simples e ainda assim encontrar oposi-
çôes. Difícil é apoiar os representantes. exigir e trabalhar
com eles .

A maioria das Comissôes Pedagógicas não reúne. Os do-
centes não têm tempo e. com esta descul pe , despacham os
assuntos como entendem. Noutras os alunos são tão compreen-
sivos que compreendem perfeitamente que não se faça nada.

O Conselho Pedagógico tem um funcionamento vergonhoso.
Os docentes são prepotentes e usam o seu poder com uma enorme

falta de educação. interrompendo os alunos durante
as suas declaraçôes. A falta de concertação entre os
presentes é constante e se os docentes extravasam as
suas frustraçôes. os alunos contêm-nas com educação
e. com esta atitude. ficam por dizer muitas verda-
des.

As Comissôes Científicas e o Conselho Científi-
co são como o 3Q segredo de Fátima. Há-de saber-se.
ou não. o que é neles discutido. Sabemos que aprovam
novas 1 icenci aturas que. por acaso. só interessam
aos docentes e. suspeito. serão a última escolha dos

estudantes. A principal justificação dos docentes
é justificar os seus empregos. A expansão da FLUL,
sem correspondente crescimento do espaço físico,
asfixia o desenvolvimento e melhoria das licenci-
aturas já existentes e que mereceriam um melhor
futuro que a estagnação.

A Assembl ei a de Representantes é. provavel-
mente. a maior de todas fraudes. Os representantes

~-------- dos alunos sentam-se ao fundo da sala porque chegam
(são?) atrasados. Quando não conhecem os temas a ser trata-

dos, votam em ignorância e de acordo com a indicação do guru espiritual. Em vez de vários
cérebros. acabam por pouco(s) pensar. São um cenário triste e desmoralizante do que deveria
ser um órgão de forte intervenção estudantil.

A Associação de Estudantes mereceria um artigo próprio. uma análise crua do que foram os
(três) últimos anos. Seria um retrato cheio de egos gigantescos. uns mais justificados que
outros. Uma chuva de estrelas com artistas, velhos e novos. que pensam querer o melhor para a
Faculdade mas apenas querem um palco para brilhar. Meninos. aprendam a fazer sapateado. os
alunos agradecem. .

E depoi s há a Comi ssão Pedagógi ca de Hi stóri a. Quem qui ser saber a que me refi ro ,
pergunte aos docentes do Departamento. Eles são os nossos melhores agentes de propaganda.
Dizem tão bem de nós que isso só pode significar que ainda está quase tudo por fazer. na
Comissão Pedagógica e na Faculdade.

•

1 beijo. Rita Oliveira Dias

P.S. - Por favor. "respondam". 1s anybody out there?



Nas cidades, os melhores de
entre nós atearam o facho da
revolta e o entusiasmo apode-
rou-se de todas as almas. O
camponês, escravo obtuso, ba-
teu-se com os seus ferros e
avançou enebriado, Está mor-
to o despotismo, mas das cin-

____________________ zas da tirania oxalá não surja __ "~

um outro despotismo!

Estas são as palavras do
Filho Tsien, o que trouxe a re-
volução do estrangeiro para
salvar a feudal China rural. Iro-
nia? Ingenuidade? Corrupção?
Como classificar as palavras da-
quele que, afirmando-se como o
que extirpará a tinha da bandei-
ra revolucionária, será o pri-
meiro, apesar de aparentemen-
te não sofrer desse mal, a
espalhá-la em todos os seus ac-
tos. Esta é a comédia das tragé-

___________________ dias dos nossos dias. A tragédia "

dos sorrisos cínicos que aniqui-
lam a verdade e o bem geral. A
tragédia dos que assombrados
pelo fantasma da democracia
não o espantam e se submetem
mudos e inertes à sua vontade.
Esta é a realidade grotesca da
ex-URSS, da China, da França
pós 68, de Portugal. Esta é a
tragédia de todas as revoluções
abortadas e de todas as farsas
governamentais de que cada um
se torna cúmplice calando-se.

Para quando o reclamar
do tirar das máscaras e do afir-
mar que nós somos mais do que
títeres nas mãos de alguns.

O GTL convida todos os
que quiserem dar voz ou não ao
grito da revolta a assistir a par-
tir de 11 de Março à peça Ah Q
de j e an Jourdheuil e Bernard
Chartreux todas as 5as, 6as e Sá-
bados às 21H30 no Auditório da
Cantina Velha. I

o Grupo
de Teatro
de Letras
apresenta:

AhQ

Bemard Charrreux
Jean Jourdltcuil

•

Ah
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A Evolução da Que
Tlmor Oriental e

Um escriba atrapalhado é
aquele que tem de escrever um arti-
go relativo a Timor às três da manhã
desta sexta-feira e que o deve entre-
gar mais logo (depois de cumprir com
a sua jornada normal de trabalho),
lá para as 19h30mn, na redacção do
mensário OsFazedores de Letras, o
periódico daAEFLUL.Umamui grave
interrogação se lhe depara: que fa-
zer? Ou melhor: sobre o que escre-
ver?

O escriba reconhece que este
começo é mauzito, mas pede tolerân-
cia e prossegue aclarando parte da
dificuldade. O artigo do anterior nú-
mero do jornal foi escrito antes da
recente difusão da evolução das de-
clarações políticas indonésias, mas o
artigo foi publicado já depois do co-
meço dessa evolução, e nesta noite
em que redigidor escreve é tornado
público que o Presidente Habibie da
República da Indonésia quer resol-
ver a questão de Timor até Janeiro ...

Num quadro destes o escriba
pensa,repensa,vacila.

Deve redigir um "artigo cul-
tural" ou é de avançar para uma
"peça política"? É mais indicado fa-
zer a recensão daquela revistauniver-
sitária australiana de estudos das lín-

A r t u r A1 a r c o s

guas e culturas de Timor?Será
preferível chamar a atenção
para os três ou quatro títulos
de autores portugueses que
em 1998 publicaram livros re-
lacionados com o território?
Por que não salientar uns ar-
tigos do Público (de 6.Fev.99
e de 8.Fev.99) - Francisco
Sarsfield Cabral afirma, entre
outras coisas, que em Portu-
gal se fez propaganda acerca
de Timor e escasso esclareci-

, r. 1 1 "
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todo este tempo de conflito,
em Portugal se sabe bem pouco acerca do território e dos seus vizinhos; Luís
Salgado Matos oferece uma curiosa síntese de análise política - ?E se o escriba
escrever qualquer coisa que se pareça com um avançar de perspectivas ou aná-
lise sobre cenários de desenvolvimento político-diplomático? E se...

11

O escriba detem-se em pequenas coisas.
Um apontamento num Diário de Notícias refere que para virem a agir

no terreno é necessário que muitas das pessoas de diversas origens - hoje viven-
do no exterior de Timor - intervenientes e relacionadas com o processo em
curso aprendam ou recuperem a língua tétum, que é a língua veicular no territó-
rio. Atelevisão refere que a distinta e competente senhora diplomata que repre-
senta Portugal em Jacarta começou agora a aprender indonésio (uma variante
do malaio). O mais recente jornal da Sociedade da Língua Portuguesa inseriu
uma informação sobre os cursos de Português para timorenses em Portugal.
Cerca de uma cinquentena de fotocópias datadas de Setembro de 1996 (i.e.
datadas de antes de acontecer a atribuição do Nobel da Paz a personalidades
timorenses), agrupam-se sob o título «ALínguaTétum num Quadro de Gramáti-
ca Comparada». Trata-se do projecto de investigação tendente à feitura de uma
gramática moderna do idioma timorense e à comparação deste com a língua

megafone 8
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portuguesa e com algumas outras que a prestigiada
Professora Doutora ManuelaAmbar acompanhada
por universitários de duas faculdades portuguesas,
por estudiosos timores e por um excelente conjun-
to de investigadores americanos e europeus, apre-
sentou - em concurso público de projectos científi-
cos - ao organismo que à data superintendia à in-
vestigação científica em Portugal. O projecto, em-
bora considerado bom, não foi financiado.

m

Aevolução da questão de Timor está à beira
de mostrar claramente a fraca capacidade de deci-
dir utilmente e em momento certo, de desenvolver
uma intervenção em tempo adequado e de o fazer
de uma maneira ou forma adequada por parte da
universidade portuguesa e do "sistema científico e
cultural" de que ela é parte.

Para muitos leitores o que no parágrafo ime-
diatamente anterior foi escrito parecer-lhes-á des-
perdício de tinta, pois dirão que tal não é novidade.
E nem lhes será díficil encontrar exemplos tristes
ou risíveis e caricaturas.

Todaviaseja registado que se se tivesse aco-
lhido devidamenteo projecto da Professora Manuela
Ambar,actualmente, dois anos e meio passados des-
de a apresentação do projecto, quando o processo
de Timor está em vias de dar avanços importantes,
haveria não apenas mais informação científica, re-
levante de per si e que circularia nos meios interna-
cionais da linguística, como informação relevante
para desenhar estratégias ou métodos de ensino das
línguas tétum e portuguesa, ademais de relevante
quer para a feitura de materiais didácticos quer para
a formação de professores timores ou lusos.

Por outro lado um certo número de profis-
sionais não desprezável estaria actualmente, agora,
capacitado para ajudar a projectar e realizar algu-
mas das intervenções a que os ministérios das áre-
as da Cultura, Educação, Ciência e dos Negócios Es-
trangeiros não se poderão eximir no interesse de
Portugal e de Timor.

O meio académico português, em geral, no
ponto em que se encontra o processo de Timor Les-
te pouca ou nenhuma intervenção terá no que à
"feitura de política" respeita. Contudo, em áreas as
mais diversas de conhecimento, poderá assumir de-
sempenhos especializados importantes. Importan-
tes tanto numa perspectiva portuguesa como
timorense. Aítalvez possa, verdadeiramente, reali-
zar Política. I
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Nota:os textos de Zé Maria nesta edição e nos números 23 e 25
partiram sempre de fotografias de Pedro F. Barros.

Ainda não era uma da tar-

de quando me entrou um senhor

de gravata pela casa dentro a gri-

tar -Cornprol Compro'- tão alto que

eu larguei a frigideira num susto

e os bifes de perú se espalharam

pelo chão com os cogumelos por

cima . -Valha-me deus!-, disse eu

ou qualquer coisa do género e

não sabia se havia de olhar para

a gravata do senhor se para os

bifes, e o senhor voltou a berrar,

-Cornprol Cornprol-, berrou o se-

nhor e apalpou a parede com o

indicador, lambeu o indicador,

voltou a passá-lo pela parede e

disse, -Xísto de boa qualidade, um

milhão e quinhentos mil escudos,

é pegar ou largar, um milhão e

quinhentos mil escudos- e conti-

nuou a passear pela casa, a sen-

tir a lãmpada, a testar o colchão

com a palma da mão, a meter o

dedo mindinho na panela da sopa

e a repetir, -cornpro, cornpro-, en-

quanto eu pegava nos bifes e os

passava por água. Depois parou

à minha frente, passou os olhos

pelo tecto e perguntou-me, -Ven-

de?- -Mas vendo o quê?-, pergun-

tei-lhe eu e ele, ·A casa, minha

senhora, a casa, o que é que ha-

via de ser?« O meu marido estava

para fora, o arroz estava a cozer,

os bifes ainda se aproveitavam,

mas os cogumelos foram para o

lixo. O senhor saiu como tinha

entrado e eu fiquei a pensar co-

migo, "A casa, a casa", pensava

eu, "quer-me comprar a casa" e

ia olhando para a entrada sem

porta, depois para a mesa entre

as paredes sem janela, depois ain-

da para o chão, para a entrada

outra vez e pensava que se con-

tinuasse a olhar pouco mais via,

uma casa tão pequena já não se

fazia, tão escura, "tanto xísto",

pensei e disse, -Tanto xisto-, e

quando o disse entrou-me de novo

o homem com uma mala na mão.

Pousou a mala na mesa, abriu-a e

começou a tirar notas e mais no-

tas que contava baixinho para eu

não ouvir, -Cern, duzentos, trezen-

tos, quatrocentos, quinhentos. e

por aí fora até chegar a um mi-

lhão e quinhentos mil e pergun-

tar-me outra vez, -Vender-

Não é que o dinheiro a

mim me faça muita confusão, nem

as contas, nem uma mala, nem

uma gravata, mas naquela altura

eu não conseguia compreender,

pensava na casa, pensava na en-

trada sem porta e pedi-lhe, ·0

melhor é esperar pelo meu mari-

do, ele vem alrnoçar-, mas o se-

nhor aproximou-se, pôs-me as

mãos à volta da cintura e disse,

-Para quê esperare- e mostrou-me

10



as notas a baloiçar entre os de-

dos, -Quinhentos mil escudos-,

disse, -cornpro-Ihe as paredes,

esta mesa de madeira. (e eu olha-

va para as paredes e para a mesa)

-esta cama, as panelas, estes bi-

fes, compro tudo, agora mesmo,

um milhão e quinhentos mil es-

cudos ou, se preferir, mil e qui-

nhentos contos-, e largou-me a

cintura, abriu os braços, inspirou

fundo e berrou, -Tudol- Voltei a

passar os bifes pela frigideira, bai-

xei o lume do arroz e perguntei-

lhe, »E o meu maridor- perguntei

eu, -vem agora almoçar, não deve

dernorar.. O senhor sentou-se na

cama, passou os olhos pelo xisto,

ajeitou a gravata e pousou as no-

tas ao seu lado. Depois fez um ar

sério, levantou-se e bem perto,

de tal forma que o meu nariz lhe

podia ouvir as palavras, disse, -Mi-

nha senhora-, disse ele, -é pegar

ou largar, eu pago, a senhora e o

seu marido saem, vão viver para

casa dos seus sogros, por exem-

plo, constroem outra casa, com-

pram uma maior, façam o que qui-

serem, eu compro- e voltou à

cama para pegar nas notas. Os

sapatos eram muito pretos e lim-

pos, a camisa branca, "colarinho

engomado", pensei e ele voltou

a enrolar os braços na minha cin-

tura, deu-me um beijinho no pes-

coço e disse, »então minha senho-

ra-, com uma voz ternurenta e é

então que entra o meu marido

sem que eu o ouvisse (porque não

temos porta), ,O que é que vem

a ser Istoêl-, perguntou ele e o

senhor de gravata largou-me a

cintura e disse »Compro! Com-

prol-, como já antes o dissera.

-Cornpra o quê?-, perguntou o

meu marido que estava tão con-

fundido como eu ao princípio, -a

minha mulher?- O senhor de gra-

vata pôs-se a rir. -Não senhora-,

disse ele a sacudir as notas, ..a

sua casa, compro-lhe a casa, as

paredes, o tecto, esta entrada sem

porta, o xisto, a mesa de madei-

ra, as panelas, a frigideira ... -, e

quando ele disse a frigideira é que

eu me lembrei dos bifes e dei

um berro, -Valha-rne deus!-, ber-

rei eu, ou qualquer coisa do

género, porque os bifes estavam

a queimar. Afastei a frigideira do

lume e o senhor repetiu, -Um mi-

lhão e quinhentos mil escudos!-

..Com ou sem mulher?', pergun-

tou o meu marido e o senhor riu-

se outra vez e olhou ora para mim

ora para o meu marido a rir-se, o

colarinho mexia-se com as gar-

galhadas. -Sern, claro está-, disse

ele. -Dois milhões e meio!-, res-

pondeu o meu marido, .É pegar

ou largar «. O senhor franziu a tes-

ta, olhou para o meu marido, vol-

tou a lamber o indicador, passou-

o pela parede, foi até à cama, tes-

tou o colchão com a palma da

mão, sentiu a lâmpada, meteu o

dedo mindinho na sopa, fechou

os olhos e disse, -Largo «. Voltou a

enfiar as notas na mala e saiu

como tinha entrado, sem dizer boa

tarde ou até qualquer dia, calado

com a mala na mão. Eu virei-me

para os bifes, juntei-lhes uma ou-

tra lata de cogumelos e o meu

marido sentou-se à mesa e disse

a olhar para mim, -Estes pensam

que chegam aqui e compram

tudo-, e comemos os dois com a

corrente de ar a passar pela en-

trada sem porta .•
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Se eu fosse oferecer um poema do camões à
lola dizendo que tinha sido eu, ela desatava logo a ir
mostrar à adivinha de lenço de lantejolas na cabeça
com uma bola de cristal em cima da mesa e uns búzios,
rodeada de biombos escondendo vá-se lá saber que
fantasmas de tempos a tempos uivando, ou tossindo,
ou por lapso fincando o pé numa cadeira junto à pare-
de, ou praguejando repentinamente o esquecimento
da consulta do dentista. A maga lançava os búzios em
cima da folha de papel vincada em quatro, em segui-
da, deitando-lhe as unhas e com a minúcia da linha
lilás que lhe prolongava os olhos, analizava a métrica,
a rima, as quadras, os tercetos, do sublime soneto. De-
pois tirava-lhe o sentido e desvendava a minha vida,
fazia a situação periodológica, inteirava-se da data da
minha morte e das etapas do meu caminho. Acima da
primeira quadra tinha caído um búzio que indicava os
meus anos antes de lisboa, a mata que havia atrás de
mim, atrás da casa da serra da peneda, que escondia
lobos ladrões madrastas, razão pela qual eu fugia ao
entardecer para a tranquilidade da lareira das pessoas
grandes antes que surgisse a lua do interior da mata,
cheia de mochos, cheia de olhos, e quando esperava
do calor dos meus antecedentes afectos, o que recebia
era a repreensão de me segurarem quatro dedos (o
polegar de fora) e me apontarem

- o menino tem as unhas cheias de terra
e outro búzio que formava com este um ângulo

que esclarecia porque razão tinha eu medo de atraves-
sar o comprido corredor com duas cortinas da casa da
avenida duque d'ávila da minha avó

- é por causa das viúvas
(lobos, ladrões, madrastas, viúvas)
a ver nos versos do camões as duas viúvas que

que s e

à s u n h a s
RuyBelo

havia no apartamento que a minha mãe alugava nas
férias do algarve, muito velhas, sem se perceber nada
do que diziam devido à falta de dentes ser a distância
de tempo em que estavam, pois tinham viajado de uma
época remota para o seio da minha geração,

e para o seio de lisboa, pois no algarve elas
estavam plantadas na geração e na lisboa de eu libertar
as galinhas da capoeira por ver a senhora dona maria
josé a cortar-lhes o pescoço como quem corta talos de
couve

(depois de portimão seguíamos por uma
estradinha, em que a minha mãe ,dizia ao meu irmão

- estamos quase a chegar ao algarve
virávamos à direita a seguir a um restaurante de

churrascos, subíamos por um caminho de terra batida,
por onde passavam os carneiros e os bodes, e ao fim
dumas curvas (amendoeiras, cestos, varas), lá chegáva-
mos à casinha comprida com duas chaminés, dividida
em dois apartamentos, o nosso, e o da senhora dona
maria josé, casa de caixilhos de alumínio, havia uma
garagem em que por cima era uma eira, onde secavam
pevides de abóbora),

eu ali na minha lisboa invadido de algarve por
todos os lados, à frente delas, perante o quarto min-
guante e o sol, uma viúva magríssima, toda enrugada,
sempre a despe lar amêndoas ou a estender roupa na
eira, e a outra o dia sentada num banquinho a queixar-
se da vida e da velhice, ao lado do filho chamado zé tó
que tinha quarenta e tal anos e era atrasado mental.
Mas a primeira viúva tinha mais coisas, descortinava a
maga

(esfregando a bola de cristal)
era uma casa de granito que se confundia com

as rugas da sua cara, e homens que desaparecem den-
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tro dela depois de acenarem no cimo da escada-
ria. Enquanto que a outra viúva não tinha rugas, a
pele a descolar-se do esqueleto, a derreter com o
calor. O atrasadinho, que passava a existência con-
centrado no nariz, não sabia comer sozinho, tinha
umas unhas compridíssimas (cheirava a unhas) e

um enxame de moscas rodeava as orelhas que
tinham feridas como os cães (quem lhe fazia a
barba, quem lhe dava banho, era um mistério mai-

or do que o dos homens que entrararam na casa
de granito nunca terem de lá saído vivos - eu via
isso cá fora com faixas de terra no interior das
unhas de andar a brincar à beira da mata).

E a vidente inteirava-se do quadro todo,
- está aqui tudo menina
Estava lá escarrapachado o tipo ao mesmo

tempo rude e misterioso que apareceu em sua

casa, menina, a dizer-se seu pai com histórias do
arco da velha a amachucar o boné dos nervos, não
é razão para se apoquentar! , e futurou o meu ca-
samento (vai casar consigo menina), aconselhando
datas favoráveis para o nascimento de um filho
adequado às nossas constelações

(- dói-me a constelação, querida

- Toma um benuron que isso passa num
instante)

estendendo-lhe elixires infalíveis para me
conquistar, daí eu a gritar para a minha mãe
embebedado pelo líquido, mãe fui apanhado nes-
te frasco, não posso resistir a deixar-te para sem-
pre no alto dessa torre donde as tranças nunca
alcançaram os meus braços, não porque fossem
curtas mas porque estava sempre uma ventania
dos diabos que as levavam

13
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(apagaste a luz e tinhas prometido)
Também não tem rugas a minha avó, quilóme-

tros e quilómetros de solidão na duque d'ávila. As ru-
gas é quando a pele se aguenta firme. As rugas da
primeira viúva eram a força do granito que resiste ao

frio, as paredes da casa onde já ninguém habita, era
isto a viúva magra levemente curvada (quarto minguan-

te), a mulher mais forte do algarve. A outra (a minha
avó em quilómetros de lisboa) não tinha rugas, a pele a

derreter com o calor tapou os alicerces da vida com
cremes refirmantes, a única ruga foi o olhar desviado
dos vivos, um olhar poisado nas sopas, um olhar poisado
nos cantos das salas (o filho anormal tinha os olhos
tortos, passava o dia na sombra a brincar com os dedos
e a olhar para o nariz e tinha a barba feita - quem lhe
fazia a barba, quem lhe dava banho), desviou o olhar
dos vivos após o vinte cinco de abril lhe ter levado as
acções, após as noras lhe terem levado os filhos. E

após o seu marido ter tombado, já morto quando bateu
de nariz no chão. Quilómetros e quilómetros de corre-
dor na duque d'ávíla que eu atravessava a correr com
medo que por trás das cortinas surgissem

(lobos, ladrões, madrastas, viúvas)
- são as viúvas, dizia a maga absorta, viúvas, a

maga a desembaciar do cristal o meu pai à varanda na
casa de alcântara, alheio à fúria entupida da minha
mãe, com os algodões do vento nos ouvidos ignorando
a dor da minha mãe, atento à sua própria dor ali em
frente nos barcos de recreio atracados à espera de um
dia de sol, um dia desafogado, um dia limpo. A maga a
ver eu a não compreender nada da minha mãe a ficar
com a barriga cõncava de vazio (e a contar tudo à laia),
a pensar como é que alguma vez fui caber ali, de
repente a notar no meu pai, ausente na varanda mas



todo preenchido nos barquinhos à espe-
ra de um dia melhor, e eu nas creches e
nos jantares da minha avó igualzinho a
ela (eu criança ela velhinha mas igualzi-

nho), sem saber onde pousar o prato, o
olhar, sem saber dos barcos nem do meu

pai nem do meu avô nem do meu bisa-
vô (será que estão naquela gaveta que
fecham à chave?),

e ela aproveitou, depois da mi-
nha mãe se ter divorciado, a minha avó

que se esquecera do seu ódio pelas no-
ras porque já não se lembrava de filhos
nem de marido, apenas lhe restava a
solidão da casa enorme e o salazar (por-
que ainda odiava os comunistas), apro-
veitou a brecha, começou tudo do prin-
cípio comigo, a vida toda de novo, a
face rosada, a pele tenra, o brilho nos
olhos, a minha avó para as raquetas es-
tupefactas dos meus pais,

- além do mais o médico diz que
estou cada vez mais nova,

a iniciar um grande projecto co-
migo - ensinou-me a catequese, expli-

cou-me a origem do universo e da vida,
essa história dos macacos é tudo uma
aldrabice dos comunistas, explicava-me
as visitas que fazia aos pobres, e eu ado-
rava, eles vivem nas barracas mas são ri-
cos, até têm televisão, e eu jurava-lhe que
um dia escrevereria um livro sobre a sua
vida, eu a bola de ténis dos meus pais, a
escrever um livro sobre a santidade, eu

que cresci (que estupidez cres-
cer) e percebi que apesar de os meus
pais se terem divorciado estavam sem-
pre a jogar ténis um com o outro, e per-
cebi (que estupidez perceber) que a
minha avó tinha desviado o seu olhar
dos vivos para mim, e quando vi que as
suas histórias eram de um mundo esqui-
sito de outro planeta, quando vi que ela
tinha viajado de um tempo remoto, de

um sítio longínquo, de costumes estra-
nhos (lobos, ladrões, madrastas, viúvas)
para a minha época, para o centro de
lisboa onde os rapazinhos cambaleando
pelos dias me ofereciam cola para chei-
rar pois sabiam muito bem ver quem não
tinha espaço dentro da concavidade das
mães, e quando ela começou a descon-
fiar que eu afinal não era do seu planeta

(- os terrestres são amarelos, diriam os marcia-
nos se aterrassem na china),

passei a ser o filho zé tó, atrasado mental, de
olhos tortos, incapaz de comer sozinho, incapaz de
vestir uma roupa decente, a vida toda num banquinho
à sombra, pasmado com o nariz, a tirar macacos e a
cheirar a unhas, quero dizer, invadido de algarve por
todos os lados numa época de lisboa, mas com a serra
da pene da inteira debaixo das unhas (- o menino tem

as unhas sujas de terra) trazendo a casa e a mata que a
pariu nas unhas, o zé tó cheira a unhas, quem lhe faz a
barba, quem lhe dá banho - os terrestres são castanhos
escuros, diriam os marcianos se aterrassem em áfrica, e
se os marcianos aterrassem no meio do algarve, ao

lado do zé tó a olhar não se sabe para onde, indiferen-
te às varas encostadas, indiferente aos veraniantes que
alugam a casa e foram para a praia, indiferente às pe-

vides na eira, aos cães, o zé tó, eu, à espera da mãe
que prepara o alguidar para lhe dar de banho, e depois
de lavadinho, eu, o zé tó, a con'tinuar à espera da mãe

que prepara ° alguidar,
indiferente às lufadas de vento quente e ao su-

jeito verde ao seu lado que tira conclusões sobre a vida

nos outros planetas, a espécie de bruxa comovida na
sua análise dos búzios, a compreender o sentido global

do soneto de camões,
- este poema é muito bonito
e a lola, mística
- explique-se melhor dona crisálida

e nisto por detrás dos biombos um fantasma
tropeçou na cadeira quando vinha da cozinha com uma

sandes de presunto
- chiça
-° que foi isto dona crisálida
- é um sinal menina
e para disfarçar melhor carregou no botão de-

baixo da mesa que fazia activar os nevoeiros e quando
o compartimento se encheu de humidade, a crisálida
esfregou a bola de cristal com os ombros espetados a
adivinhar com uma voz de neblina:

- é sinal que vai correr tudo bem menina ... I
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Devagar e com algum
custo o autocarro vai -se
afastando. Mais uma para-
gem. mais um ou outro ros-
to que ficam para trás.
Não importa. Outros logo
vi rão e começa de novo a
saturada conversa de quem
parece preferi r comer o
tempo com palavras. em vez
de 01 ha r as ci dades que
andam mais depressa do que
eles próprios. Ou o céu. O
céu nunca é i gual em 1ado
nenhum. É sempre mais má-
gico ou mais mórbido. Ou a
1ua . As 1uas que perse-
guem os vidros. embaciando-
os de 1uz , fazem caretas.
acariciam.

Está de 01 h o s ,
invulgarmente grandes e
luminosos. rasgados. aber-
tos. Pura hi pnose. Chama-
se Angel. Acende um cigar-
ro. oferecido por um indi-
ano de olhar profundo que
lhe contara. como outros.
a história da sua vida. "É
para si. Ajuda-o a diva-
gar." Ficara para trás.
numa paragem no meio de um
deserto qualquer. "Nunca vi
ninguém abraçar alguém como
você o faz ... com os 01 hos ."
dissera. Surpreendeu-se. A
úni ca mul her que ousou
olhá-los de frente. cha-
mou-lhes tristes. mortos.
tétricos. Recorda o indi-
ano com i ndi ferença. Já
tantos tinham passado por
aquel e banco. agora vazi o.
que deixara de prestar
atenção às caras. Ouvira
as histórias. rira das ane-
dotas. pedi ra consel hos.
Mas nunca. nunca 01 hara

ni nguém nos 01 hos . Isso
s er ia ficar preso. A um
lugar. a uma memória. a um
olhar.

Os dedos compri dos e
femininos levam o cigarro
à boca. A mão direita per-
de-se no cabelo negro. s o-
nol enta. Os 01 hos conti-
nuam heroicamente abertos.
contemplativos. buscam os
recortes vagos dos pláta-
nos que abraçam a estrada.
Está a nascer o sol. Sus-
pira. Enrosca-se sobre si
como um gato. inalando pro-
fundamente o aroma de in-
censo oferecido pela ima-
ginação. Fecha os olhos.
tem a língua seca. A brisa
que voa das janelas é quen-
te. sensual. Eriça-lhe os
pêlos dos braços; fá-lo
pensar no tempo em que vi-
nha sentar-se na varanda.
nos Verões aromáticos. aba-
fados. apetecíveis. Aque-
1es em que fi cava noi tes
i ntei ras a sorver Loui s
l·Amor. Um génio. Só os
seus poemas o faziam sen-
tir assim. como agora. in-
defeso. feminino.

Da sua mãe guarda
o nome - Angel- e uma
medal ha com um santo do
qua 1 nunca soube o nome.
mas também não lhe inte-
ressa. Não sabe rezar. não
precisa. Deus é a Lua. os
santos são as estrel as.
Dela. a mãe. nunca um ges-
to de ternura. de compre-
ensão. Nunca o olhara ver-
dadei ramente. Habituaram-
se um ao outro. Ignora-
ram-se. Marcou-o como fer-
ro em brasa. mas mais nada.
Morrera para si no dia em

que o dera à 1uz. Ansei a
agora por um bom café. Mai s
uma paragem. Veste um ca-
saco preto. coçado. aga r-
ra numa bolsinha de pele e
sai. O céu azul-turquesa.
maculado ainda por algu-
mas estrelas. deixa adi-
vinhar um dia quente. En-
tra na cafetaria. Senta-
se. A um canto está uma
mulher que dorme com a ca-
beça apoi ada num saco de
lona. o corpo contorci do
pela cadeira. Está um ba-
rulho infernal de súpli-
cas por café. torradas.
aspirinas. Mas ela dorme
cândidamente. profundamen-
te. Acha-a bonita. O cabe-
lo liso. forte. as suas
roupas que não têm nada a
ver com nada: o vestido
violeta. comprido. frágil.
permitindo a aventura de
uma peça de 7ingerie que
esprei ta. dúbi a e
desconcertante. Umas san-
dálias. exaustas pelo uso.
di zem- na cansada. Angel
julga sentir-lhe o perfu-
me. talvez canela e jas-
mim. perturbante. As pes-
tanas. castanhas. as úni-
cas que até agora vira da-
quel a cor. escondem uns
olhos. Sim. Está a acor-
dar. está a abri r os 01 hos.
Não o vê. Angel pede um
café apressadamente. Queima
os lábios e sai a correr.
Entra no autocarro. sen-
ta-se. Suspira de alívio.
Prova superada. ma i suma
vez. Encosta a cabeça e
tira do saco um caderninho
de capa meio comida. Apon-
ta a data. o local. a hora.
Fá-lo pela sexagésima quar-
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ta vez. Acrescenta: tv«-
i-me do óbvio. Ma1.s uma

d Guarda o cadern1nh? em~;~siOo;ae~~~:~.oF~~~::~i
01 hos nervosos. des

t Tem a ce r-Porummomeno. t i l l
. U2 [S 7teza de OUV1r. ['m

<t: found what
have~ f Adormece.t ook t nç ar.

d NÃOI Sentada a seuAcor a. . . está a mu-
lado. dorm1ndo. . Oói-

d quem fUg1U.lher e , habitua-
lhe a alma. Ja s~ r a-

ter o coraçao de p.
ra a . Quer 19-teleiras vaZ1as. ._

Cola o olhar ao V1
norar. 1 . berdade.d Pensa na 1

roo nos caminhosnas estradas. 'nda
e os seus 01 hos a t

qu . m: pensa nana-o di gerl ra .
f de nuncapromessa que ez

01 har nuncaparti 1 har um . Pelo
. Dó' de ma i s .

ma i s . 1 tradas. as pon-
menos as es s árvorestes as casas. a _

• - e~m nao- 01 ham. nao ve •
~ao não deixam marca.
Julgam. é digna de seSó a lua "

fundo ate fer1r.01 har no =.': do que ost é ao í nf in it o
a e A epende-01 hos permi tem. rr. m

d 1 he ter ape t ec í do u
se e difí cil u I-
café. Ia ser ue se t or-
trapassa r algo q feri da.
nava agora sal na _
Mas sobretudo tent~çao~se

El a e s p r e çu t ça .
. t Angelo adt -la~gu1damen e. .

ue se segue.vinhando o q _ impor-
. dormir. Nao 1

f1nge ede-lhe lume. Ele
ta. ela P_ falar a mesmaParece nao S.

f t a estático. tm ,l í nquav f i c

17
El a segura o ci-tem lume. . l áb í o s

tre d01 sgarro en _ A ele
e acende o.pulposos '. O cheirobé O che í r o .

tam em. d indiano que
lembra-o o de frente. Ela
nunca olhara ro-

lh -o agradecendo. p .
o a os' 01 hos de Angel t~l-
cura erdidos na Ja-
mosamente p braço nu
nela. Toca-lhe \ar Cha-

ara se apresen '. dP B dicca e fug1U oma-se ou 1 vira-se eM do Ange .
un. 'Prime1 ro aolha-a tambem. N-o

dois os olhos. aboca. ep fazer ago-há mais nada a os
São luminosos como _

ra.. m castanho melo
seus. de ~ tível Mendigam
so t r r e s i s . fren-. Tem na suanos seus. . da e
te o resto da sua V1
sabe disso muito bem. I

Sorrisos Madrepérola
A tua falsa rouquidão soou telegraficamen_

te do outro lado da linha. Precisamos de falar.
Vem-me buscar. Traz o carro. Levei-me, a mim e
ao carro (não te esqueças do carro), que estacio-
nei numa rua do teu bairro de favas imundos. Já
cheguei, desce - dizia eu evitando subir até ao
sítio a que chamavas casa. Paredes de papel kraft
Com ouvidos. Sempre detestei a tua casa, que
fingia adorar quando estava Cantiga, entalada en-
tre os gritos dos vizinhos de cima em discussões
de cama, e os soluços das crianças de baixo, Com
narizes ranhosos e fraldas cagadas penduradas
pelas pernas. Já desço. E eu esperava, sempre
esperei por ti, sei de Cor as pedras da calçada
alinhavadas em frente ao teu prédio cinzento de
humidade. Sei de Cor todos os minutos e horas
que esperei por ti, exercitando a minha paciência
em infindáveis elipses de grafite deitadas em COn-
tas de supermercado. Devo tê-las guardado na
gaveta jUnto das tuas fotografias Com Sorrisos
madrepérola. Apareceste à porta da escada. Vejo
que trouxeste a beleza de sempre. Desviaste ha-
bilmente um beijo, esquecendo a rouquidão dis-

seste, Trouxeste o carro? Trouxe. Então vamos. Entraste no
carro e deste-me a direcção como quem solta um cão preso
pela trela. Lá fomos para uma pastelaria da avenida de Roma.
Eu a querer pergUntar-te o que me querias e tu calada a olhar
para os bolos. Depois do segundo duchaise lá disseste _Preci-
samos de falar. E riste-te ao olhar para a minha cara. Engoli em
seco enquanto esperava que tu me dissesses o que querias,
desejando ao mesmo tempo que não o fizesses. Entre um gole
de galão e um mil-folhas, devoraste-me a alma Com digestões
de anaconda. Acho melhor acabarmos Com isto, afinal não
temos nada em comum, pensando melhor ... nunca devíamos
ter começado, essa tua personalidade... eu preciso é de um
homem de verdade, compreendes ... fOrte, que me diga o que
eu quero ouvir. Tu écxzvzczxzczczxxzxxcccxxxx Tu .
Fixei o olhar no creme talhado do bolo que Sorvias e pensei
como eras bela e cruel. E como a crueldade te desenhava
umas COvinhas ao pé da boca, num Sorriso disfarçado. Como
toda tu brilhavas de alívio ao deixar-me à espera mais Uma
vez. Levantei-me e dirigi-me para a POrta, fintando o empre-
gado de mesa que te levava mais bolos equilibrados na bande-
ja. Olhaste para mim Usando o ar maternal de sempre e disses-
te, COm ch

a
ntilly ao canto da boca, Já não me levas a casa ...?f

E n n h aí a s :1
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conhecimento

dos anjos

enquanto bebia um café
no restaurante do outro 1ado
da rua reparei que o prédio
ao 1ado do nosso está em
ruínas. a parede esfarela-
se em pequenos grãos de
areia. sacudida pelo vento.
a janel a entrega a côr ao
apeti te do sol. e em breve
à velocidade da chuva. que
acabará por mi sturar tudo
lá em baixo na água do rio.
a varanda sustenta a custo
os inquilinos que aparecem
para ver as pessoas que pas-
sam. o telhado resiste. como
quem se esforça por não ver-
gar sobre o peso das esta-
ções do ano. hoje. penso o
nosso corpo como este pré-
di o em ruí nas. cansado do
tempo e da vontade.

depo í s de receber o
troco saí. caminhei lenta-
mente com o sol a enrolar-
se no meu pescoço. senti o
teu perfume nos meus pulsos
quando ti rei a chave do bol-
so para entrar. subi as es-
cadas de caracol encostado
à parede. roçando o corpo
pela tinta. são as escadas
mais bonitas que conheço
nesta cidade. a clarabóia
redonda que se ergue no te-
1hado fi 1tra sobre os de-
graus uma 1uz doce. quase
uma calma de carinhos entre
esta e a sombra. continuava
a pensar no nosso corpo.

rodei quatro vezes a
chave. sabia que ía encon-
trar a casa vazi a. entrei.
servi -me de um whisky e li-
guei a máqui na. queri a es-
crever qualquer coisa. for-
cei as mãos. quase uma vio-
lência. parei. não havia
força nos dedos. tentei re-
solver várias partidas de
um jogo de cartas. solitá-
ria. deixei-me ficar a olhar
a rodagem do baralho. figu-
ras. cores. números. negro
sobre vermel ho. vermel ho
sobre negro. a dama por cima
do rei. depois outro homem.
mais números. não podemos
inverter a sequência. mis-
tura de nai pes. espadas.

·ouros. paus sobre copas. um
trevo sem sorte. uma carta
que não se conhece. mostra-
me a tua cara. vira-te para

mim. diz-me quem és. o que
vais dar-me a seguir. como
explicar-te dentro da casa
vazia que a vida é uma re-
sol ução de sequênci as das
partidas de um único jogo.
como falar-te das cores das
cartas. das figuras que nem
sempre sabemos onde estão
escondidas. apontar-te com
precisão o lugar onde de-
vemos ir buscar os ases de-
c is ivos pa ra começa rmos a
organizar os naipes. o ba-
ralho.

os cigarros e o álco-
ol fi zer-em com que eu me
esquecesse do tempo. pen-
sei seri amente na mi nha
cama. tinha fome. saí para
comer qualquer coisa. o
prédio do lado diluía-se nas
cores do crepúsculo.

comecei a amá-la nes-
se instante. éramos uma
força à procura da imobi-
1idade serena do calor dos
dias de verão. a erva era a
nossa cama. o céu. o nosso
quarto. nós. a água a
humedecer os campos. essa
água que enche os rios in-
teriores do corpo em per-
manente batalha com as mar-
gens. cavalo que corre
alucinado pelas colinas que
nos enchem de irregul ari-
dades. esse delírio de mi-
núsculos conectores el éc-
tri cos a fundi r os senti-
dos num absoluto clarão de
rel âmpagos. num dedo que
toca os lábios uma entrega
surda. uma conversa de ges-
tos ávidos. involuntários.
que nos consome a saliva e
o suor. um sono que deseja-
mos eterno. alimentado pela
respi ração da foguei ra a
arder por dentro dos pul-
mões. uma procura de si-
lêncio. de colo. de cama
que nos acolhe sem hesita-
ções. sem perguntas. sem me-
dos. sem pedir nada em tro-
ca. uma sede que faz do
corpo um deserto.

o telefone acabou de
tocar. abri os olhos e o
clarão escaldante do can-
deeiro incendiou tudo. es-
perei cinco minutos para que
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o cenário fosse
reconstru1do. do outro lado
da linha ouvia-se uma res-
piração meiga de sede. pen-
sei que alucinava quando me
perguntaram numa voz de con-
vite se era eu. tive quase
a certeza.

- sim. sou eu. quem
fala?

sou o teu anjo da
guarda.

reanalisei o quarto.
os meus olhos. a cama. jo-
gos de 1uz que não enten-
di a. duvi dei do tel efone.
do meu nome. tinha-me es-
quecido das palavras. pa-
recia que a 11ngua não es-
tava em condições de utili-
zar um alfabeto. ou que pro-
curava um outro. fei to de
semelhanças com a respira-
ção daquel a voz. reaj ustei
o ouvi do. não sei onde en-

I
~.., iosé fer

~
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contrei a l í nqua .

- escuta -me. quero que
feches os olhos. vou ensi-
nar-te o jogo def tnt t ivo .
na minha voz há um perfume
que te levará para fora des-
se quarto. e te indicará o
lugar onde estou. guia-te
por ele até me encontres o
rasto.

- espera. vou primei-
ro vestir-me. estou nu.

- não. não há tempo a
perder. aquele que preten-
de vesti r-se perde-se no
cami nho. quero que venhas
nu .' - deixa-me lavar a
cara. os 01 hos. às vezes.
quando se acorda. não se vê
muito bem. é preci so ver bem
para seguir-te. saber quem
és. procurar no teu cheiro
os traços da tua cara. nas
ondulações do teu calor o
mapa das estradas.

- também não há tem-
po. os cegos não pedem vis-
ta quando nascem. só depoi s .
quando se sentem ameaçados
pelos reis. tu não és cego.
és rei. não preci sas de ver
melhor. às vezes era-te mais
precioso ser cego. ser sur-
do. ser até mudo. não fos-
ses tu esmagar-te nas pala-
vras. ouvir o canto das se-
reias. ou calcular mal o
lugar das estrelas.

- diz-me então o teu
nome. assim poderei chamar
por ti se me perder. sabe-
rei quem és. o que me que-
res. saberei gritar por ti.

- não preci samos de
nome para onde vamos. ape-
nas de sabermos que vamos.
que encontraremos o camf -
nho , que chegaremos lá.
quando chegarmos. sentire-
mos o perfume das rosas. o
incenso revelar-nos-à um ao
outro e tu saberás que eu
te pertenço e eu saberei que
és meu.

- preciso calçar-me.
as ruas podem feri r-me a
planta dos pés. ficarei para
trás. perdi do.

- o caminho que per-
correrás não tem intenções
de te ferir. antes precisa
que avances sobre ele como
uma névoa que passados dias

escorrerá das fol has das ár-
vores como pingos de uma água
cristalina. fecundo l1qui-
do que ao penetrar na terra
abrirá os olhos das semen-
tes que ansei am há mui to
pela sua chegada.

- tenho medo. a tua
voz parece afundar-se nos
meus ouvidos como uma doce
melodia de pássaros ...

- não temas. eu sou um
simples anjo que te desper-
tou no sono. quero ensinar-
te o caminho para encontra-
res a foz do rio que corre
dentro de ti.

subi tamente. uma voz
fugia-me ao longe. sobre um
rochedo que se despenha e
abraça a espuma do mar. quan-
do o sol começa a dourar as
espi gas nas pl an t cei s que
enchem os campos qui l óme-
tros acima. para norte da
Ponta de Sagres.

acordei. suava e ti-
nha o telefone entalado en-
tre a cara e o corpo da
mul her que dormi a ao meu
lado. não me lembrava dela.
lembrava-me do gin tónico.
e do Lábios de Vinho. uma
noi te quente de setembro ...

demorei-me a olhar
para o lençol branco. pen-
sei nele como nesse corpo
de mulher. tentei escutar
as suas palavras e pensá-
las moles e frescas e ágeis
dentro de mim. amo-te. en-
treguei a cara à almofada.
e deci di -me ...

é preci so escrever so-
bre o amor. é preciso es-
crever sobre o amor. é pre-
ciso escrever sobre o amor.
sobre todo e qualquer amor.
sobre o amor dos anjos. so-
bre o amor de deus. sobre o
amor dos homens. sobre o amor
das mulheres. sobre o amor
das crianças. sobre o amor
dos demónios. sobre o amor
da ca rne. sobre o amor do
esp1rito. é preciso escre-
ver só sobre o amor. doi s
contos apenas. sobre o amor.
ou talvez três. ainda sobre
o amor. I

lX.09.09.96

...•



j o t a

(Para onde, o quê depois disto?!?)
Se ao menos soubesses que é para ti que escrevo

e de ti que falo na perfeição das coisas. (E daí os pontos
de interrogação - quem?!?o quê!?!-, necessários e sufi-
cientes a uma lírica pré-narrativa porque ainda a minha.)

Se tivesse tempo, contava-te uma história. (Mas
não tenho, nem espaço, nem hlstóría que contar.) Se ao
menos viesses... (E se quando vens não te sentasses sem-
pre nessa mesa ao canto do café em que te lembro.)

... E quando tinha seis anos o meu pai bateu-me,
não sei porquê Iolanda, mas bateu-me. E eu chorei que
a culpa não era minha, sem saber sequer de quê, e de-
pois fez-se silêncio no solar e na manhã seguinte a lada-
inha das velhas e o cheiro a velas e às flores que me
levavam à escola, e eu sem querer ir, eu que quando
ainda tinha cinco anos, mas quase seis Iolanda, não per-
cebia porque é que as pessoas vão à escola e porque é
que há quem morra e porque é que o meu pai me bateu
quando a culpa era do meu irmão recém-nascido que
não parava de chorar e eu não fiz mais que perguntar
pela mãe ...

E era esta a minha história. (Se ao menos hoje
tivesses vindo ou se pelo menos não te sentasses comigo
durante cinco minutos que nem sequer tens, não, não te
digo porque é que não está tudo bem, como se a respos-
ta te pudesse interessar, como se não me perguntasses
isso como quem pergunta as horas ou está um lindo dia,
não está.)

Mas suponho que é isso que as pessoas
fazem, e que a culpa não seja necessariamente
delas, como de resto não é minha, como supo-
nho que a mera sobrevivência seja uma alter-
nativa tão boa como a morte à impossibilidade
de conseguir algo mais que encontrar a perfei-
ção das coisas (que hoje não vieste, admito,
perdi, venceste).

Não sei porque é que te digo tudo isto
agora Iolanda (em todo o caso não me parece
que seja só agora, mas antes um erro), mas a
verdade é que foi em noites como esta que me
apeteceu dizer-te que já tive seis anos e que
antes disso ter-te-ia conseguido não aborrecer
com a minha impotência. E passaram-se me-
ses como anos como nunca tive palavras que
te dissessem da perfeição das coisas, da tua
beleza.

João Iabarra Atéporque só me lembro desta história
quando volto ao solar agora pó e cinzas, agora que tento
a memória perante a imensa distância que me separa
dessa noite e no outro dia o enterro a que não fui e os
caminhos velhos da aldeia a saber à primeira vez que os
descobria (para onde o quê? depois disto), nada nunca
dependeu de mim nem da minha culpa e eu não queria
que a minha mãe morresse, pois não? E os caminhos
velhos que só se descobrem da última vez, a ilusão de
conhecimento e a incerteza da culpa, e no solar ainda o
cheiro cor de morte da ladainha das velhas da aldeia,
que nunca imaginei tão como o meu pai (porque não
foste?!?,que é como quem diz que um filho tem que cum-
prir a pena da gravata preta e do enterro da mãe mesmo
quando a culpa não foi sua - pois não?!?).

E hoje não vieste Iolanda, logo hoje que como te
disse ontem voltei ao solar e finalmente me posso lem-
brar-te, o meu pai com o puto ao colo a subir a calçada,
as malas já tinham seguido, eu a repetir-me a culpa não
é minha, o comboio que chegou atrasado (pois não???),
e depois Lisboa, afinal a minha casa, um terceiro andar
ali ao Bairro Alto, não muito longe daqui, de onde em
noites como esta me pergunto se tudo isto valeu a pena,
se não seria melhor voltar e reconstruir o solar, afinal a
aldeia está deserta, serei eu e os meus mortos, eu e os
meus caminhos de infância agora sim a precisarem de
ser criados (agora sim é que eu teria uma história mes-
mo que sem palavras para te dizer).

- Sim, vemo-nos amanhã.
(Amanhã não Iolanda, amanhã volto a casa.) I
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Para que você não tenha de
recordá-los em cópia, a EOP ajuda

.. .a p r e s prva r os or Ig Ina Is.

Manter o Património e a tradição na sua forma

original não é só uma preocupação sua, é uma

preocupação nossa. Por isso a EOP contribui

para a manutenção de monumentos e peças de

valor histórico, e apoia várias entidades

nacionais dedica das à cultura. Uma atitude que

pode não ser original, mas que certamente não

deixa o nosso património na prateleira.



Ohuva
Civil Não"Muito obrigado, amigo.

Desculpe lá o incómodo, mas bem vê
que para mim é difícil carregar esta
tralha toda. Garrafas de sumo de li-
tro e meio, pacotes de arroz, latas de
atum, para um tipo que só consegue
andar com as muletas. Vá lá que as
garrafas são de plástico. Válá, não se
estragaram. Já agora, se o amigo me
pudesse ajudar até casa., é já ali, no
próximo cruzamento. Não fica muito
longe. Vejalá, se está com muita pres-
sa. ..Agradeço-lhe imenso. Vaiver que
não demora muito. Onde é que o meu
amigo disse que ia mesmo? Ao Pingo
Doce? Eh, pá, ainda é um bocado.
Ainda para mais está a chover. Mas,
também, esta chuva não faz quase nada, não atinge quase nin-
guém. Era como eu costumava dizer: chuva civil não molha sol-
dado. Se eu fui militar? Tirei um curso de minas e armadilhas.
Estive em Angola, no Vietname e no Bangladesh. Quando vim de
Angola tinha uma carta em minha casa a dizer que me promovi-
am a coronel se eu fosse para o Bangladesh. E eu era alferes!
Diziam que eu era o melhor do curso de minas e armadilhas, Era
para ir ganhar cinquenta vezes mais do que ganhava cá. O que é
que eu tinha que fazer? Montar e desmontar minas. Matar uns
gajos e evitar que outros morressem. Eu sei, grande cabrão, não
é?Não é o que você está a pensar? Asminas são a maior cobardia
que existe. Mas diziam que eu era o melhor, de nível mundial. E
eu tinha acabado de casar, tinha de comprar casa, arraniar a
vida para a minha mulher, para os filhos que viéssemos a ter. A
ganhar cinquenta vezes mais, sinceramente, você recusava? Eram
para ser três meses no Bangladesh. Fiquei lá ano e meio. Se isto
das pernas foi no Bangladesh? Não, foi depois, foi no Vietname.
Não tenho um osso inteiro da cintura para baixo. Ainda não ti-
nha trinta anos e já estava reformado e divorciado. Apatroa de-
pois casou com outro homem. Ainda vivecom ele e acho que fez
bem. Tem dois filhos: um rapaz e uma rapariga, como nós - como
ela sempre quis ter. Já reparou que o Domingo à tarde é sempre
triste? Parece um dia sem vida, parado. Achuva faz o dia parecer
ainda mais triste, como se fosse a imagem de uma fotografia an-
tiga a preto e branco. 'Tá a ver aquela vivenda ali à frente? Essa
mesma, encarnada. É a minha casa. Deram-ma depois do aci-
dente. Desculpe lá, eu sei que falo muito, mas ... também falo
cada vez menos. Só saio à rua quando é para comprar pão, leite,
carne, cerveja, cigarros, essas coisas todas. Já cheguei a ficar
semanas sem sair de casa. Fico a ver televisão e a ler as revistas
que assino. É o meu contacto com o mundo. Só assim é que eu
sei o que se passa lá fora, que música é que se ouve agora, que
partido é que manda, o que é que está na moda. Que mais é que

eu posso fazer? O que vale é que os
dias passam depressa. Você nem ima-
gina a rapidez com que os dias pas-
sam quando ficamos enfiados dentro
de casa, o tempo inteiro, a ouvir de
manhã o barulho dos móveis a esta-~~ 1ds A O lar e à noite as gatas com cio ao pé da~ ~. ~ U' !anela.,Às vezes também, me meto à

. Janela a espera que alguem apareça,
à espera de qualquer coisa nova, mas
a única pessoa que aparece é a mu-
lher a dias, e mesmo essa. .. Já che-
guei a adormecer à janela, cansado
de ver sempre a mesma imagem lá
fora, cansado de ver fotografias a preto
e branco passarem à minha frente e a
rirem-se para mim de corpo inteiro.
Estou cada vez mais farto dessas foto-
grafias, mas não me consigo desfazer
delas. É como as cartas que a minha
ex-mulher me escrevia quando eu an-
dava lá fora: leio-as quase todos os
dias. Acho que ela gostava mesmo de
mim. Coitada. O desgosto que ela teve
quando me viu neste estado ... O meu
amigo iá viu que as cartas é que deci-
dem quase sempre a vida de uma pes-
soa. Eu tenho guardadas todas as car-
tas que recebi até hoje: as cartas da
minha ex-mulher, dos meus pais, das
promoções e das ordens que me man-
davam cumprir. Até guardo as cartas
de publicidade que me enviam e das
contas que tenho de pagar. Também,
são as únicas que eu agora recebo.
Esta chuva ... até chateia. O que vale é
que a minha casa é já ali? Tenha lá
paciência, amigo, não falta quase
nada. Chuva civil não molha soldado,
como eu costumava dizer. E se para
mim não falta muito, para si ainda
menos há de faltar. O meu pai de vez
em quando vem visitar-me. Vai lá a
casa, dá-me dois beijinhos e fica todo
contente por eu ainda estar vivo. Tam-
bém, o que é que um homem de se-
tenta e oito anos pode faz~r?Mora em
Lisboa, ao pé do cemitério da Ajuda.

Molha
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Eu há anos que não vou lá a casa dele. Há anos que não sei o
que é sair de Loures. E acredite, amigo, vimuita merda na vida,
mas também vi lugares incríveis, coisas que só visto. Eu nunca
tinha pensado que algum dia iria ver países assim, bonitos mes-
mo. E tudo graças às minas. Dizem que a mina é o soldado
perfeíto: não dorme, não come, não faz barulho e está sempre
alerta, pronta a agir. Atéa mim as putas das minas enganaram e
eu percebia do assunto. Ou achava que percebia. Diziam que eu
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era o melhor, de nível mundial, e eu acreditava,
claro. Com o dinheiro que me pagavam, como é
que não havia de acreditar? Tinha tanta confiança
a montar e a desmontar aquelas gajas. Fazia aquilo
com o mesmo à vontade com que fazia a barba.
Se fiquei assim há muito tempo? Para você deve
ser há muito tempo, você ainda é novo. Para mim
até parece que foi há bocado. Ainda me lembro
de pensar nas palavras do senhor Adérito nas
aulas de religião e moral: «cuidado meninos, cui-
dado mundo». Sempre achei o tipo ridículo e frus-
trado. Foi o pior professor que eu tive na escola,
a malta fartava-se toda de gozar com o homem,
mas foi nele que pensei naquele momento. Aspa-
lavras dele soaram como um ... sei lá, como um ...
trovãol «Cuidado meninos, cuidado mundo». O
senhor Adérito de religião e moral, que chegou a
ser despedido da escola por ter apalpado duas
alunas, mas que estava sempre a falar sobre a im-
portância da pátria, os valores da pátria, a pátria
acima de tudo. Você nem imagina o que eu perdi
naquele momento. Mas o meu amigo quer saber
a melhor? É que, desde puto, eu nunca gostei de
lutar, nunca gostei de armas e sentia-me esquisi-
to quando me aproximava de uma. Eu nem se-
quer era capaz de matar uma mosca ou uma ba-
rata, e sabe por quê, amigo? Para não sujar as
mãos. Percebe? Para não sujar as mãos ... Por fa-

Ilar nisso, hoje há futebol na televisão, não é?, o
Benfica com o Sporting. Você também gosta de
futebol? Pois, agora é tudo uma corrupção, mas
o que é que a gente pode fazer?, a gente gosta
daquilo. E vai ser um jogo! Não o posso perder.
Eu sou do Benfica desde os seis anos - há qua-
renta e quatro anos, veja lá. Na altura ainda nem
se ouvia falar do Eusébio. Toda a minha família
era sportinguista, mas eu escolhi logo ser do
Benfica, sem hesitar. E acho que tomei a decisão
certa. Até hoje ainda não me arrependi. Pronto,
já cá estamos. Pensei que fosse mais difícil che-
gar hoje a casa. Até nem fiquei muito molhado, .
não senhor. Pensava que ... Olhe amigo, desculpe
lá o incómodo. Muito obrigado pela sua ajuda.
Ainda vai ter que ir ao Pingo Doce, não é? Não
quer um guarda-chuva? Se quiser, eu empresto-
lhe um. Veja lá. Se precisar de qualquer ... coisa,
ajuda, já sabe onde é que eu moro. E como lhe
disse, estou quase sempre em casa. Sempre à es-
pera que alguém apareça. Ah, é verdade, já lhe
disse o meu nome?" I



,

Um homem ?obe o Chiado
curva o corpo dobra a esquina
um saco na mão
outra mão num cigarro
mais suor na testa
mais a rua inclina
Um homem sobe o Chiado
num rasto de nicotina
leva no saco cansaço
e no cigarro rotina
Não tira os olhos do chão
como cão
que fareja
a sua sina
Um homem sobe o Chiado
e o Chiado afina!

,O EdenGutural
(depressa! )...
Na tua rua respira
Essa claridade irresoluta
Do luto das casas
Mudas todas

Por fora.
CTu
A bOca
Sofre a trai ção
Dos tempos mortos
Como um tronco-metade
Dum barco
Debaixo
D'água!? ..)
Tu não sabes!
S6 o silêncio
Pinta de branco
Onde há paredes.

são


