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ERRATA
A nossa edição anterior (nº77) continha alguns erros 
que merecem menção especial. Aparte problemas 
relativos ao conteúdo e princípios editorais - cujo 
tratamento reservámos, nesta edição, para o Editori-
al, para o qual remetemos o leitor – e os lamentáveis 
(ocasionais) lapsos gráficos, devemos aqui salientar 
problemas na formatação dos poemas. No caso do 
poema “A Voz”, a estrutura formal do poema aparece 
sacrificada em prol de efeitos de design, do que não 
nos apercebemos na altura – no entanto, integrando 
o seu autor a nova direcção do jornal, dispensou-se 
a reedição do mesmo no presente número. Ainda, 
igualmente por lapso de revisão, não foi identificado 
o autor da citação inserida nas páginas centrais da 
edição passada, pelo que aproveitamos para o fazer 
agora: William S. Burroughs.
Para problemas relacionados com as normas or-
tográficas, igualmente redireccionamos o leitor para o 
Editorial.
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EDITORIAL 

“Vox clamantis in deserto” ( Jo, 1:23)

 Dispensamos, nesta edição, os tradicionais modos e tons de um editorial como o temos vindo a praticar em 
edições passadas para tratar de um conjunto de questões da maior importância, em relação às quais é nosso dever 
clarificar a posição d’Os Fazedores de Letras.
 Em primeiro lugar, tomaremos em consideração uma questão tão essencial quanto delicada que chegou ao 
nosso conhecimento através da Associação de Estudantes – pelo que, desde já, agradecemos aos responsáveis da 
referida entidade. Trata-se, pois, do aparecimento, no anterior número do jornal, do artigo “Vá Lá Fora Cá Den-
tro”, acerca do qual devemos uma justificação urgente aos nossos leitores. Foi-nos transmitida a reacção de choque 
e incredulidade de quem se sentiu insultado – com uma legitimidade que não negamos, apesar de perante ela nos 
querermos aqui redimir – ao detectar no dito artigo um tom xenófobo e racista, inaceitável em qualquer meio de 
comunicação e muito mais gravoso dado que se trata aqui de um jornal universitário, publicado no seio de uma co-
munidade que se quer transmissora de uma herança humanitária e não de vícios perniciosos como o são o racismo 
e a xenofobia.
 Não podemos negar a gravidade da nossa falha de análise crítica de não termos sabido prever a probabili-
dade de uma tal leitura que, muito naturalmente, fere a dignidade dos nossos leitores - e mais, fere igualmente os 
valores pelos quais os Fazedores se têm batido ao longo da sua história. No entanto, pedimos sinceramente que se 
acredite quando dizemos que não era esse o propósito da autora do artigo, ao escrevê-lo, e muitos menos o era o 
nosso, ao publicá-lo. O que era, na sua intenção, uma sátira às manifestações que não raro acompanham os jogos de 
futebol degenerou, na sua leitura, por vicissitudes de uma escolha desavisada do vocabulário, num texto equívoco 
que afectou tristemente a sensibilidade de muitos leitores. Por isto, sinceramente, pedimos desculpa. Verdade é que 
fomos apanhados desprevenidos pela leitura feita deste artigo, não tendo nós sequer calculado (isto porque, por 
princípios morais inerentes, não podermos mesmo contemplar a perspectiva de uma intenção tão absolutamente 
aviltante da nossa parte) esta possibilidade; menos verdade não é, no entanto, que tal falta de tacto não pode voltar 
a ocorrer.
 Poderá, compreensivelmente, parecer que apenas queremos aqui evadir-nos a críticas, salvaguardar a repu-
tação do jornal ou tapar com uma peneira algo que não pode ser escondido nem com um guarda-sol. Mas de novo 
pedimos que se acredite na nossa palavra quando dizemos que, à frente de tudo, consideramos o nosso dever de 
honestidade para com os nossos leitores e de corrigir aquilo em que falharmos na gestão do serviço que queremos 
que o jornal preste à comunidade académica. A liberdade de expressão consignada pelos Fazedores de Letras não 
passa, não pode passar por qualquer tipo de manifestação nociva ao respeito pela dignidade humana, pelos valores 
da tolerância, do respeito mútuo, da integração e enriquecimento pela diversidade que são os opostos do compor-
tamento xenófobo e racista. 
 No entanto, em relação a este assunto uma outra questão se põe de particular importância como matéria de 
auto-análise da equipa dos Fazedores de Letras: equívocos de intenção e vocabulário à parte, quão longe estamos 
nós de cumprir o nosso papel como órgão de comunicação social da FLUL se os nossos leitores são levados a admitir 
a hipótese de que publicaríamos xenofobia e racismo? Tal questão reveste-se de particular gravidade para um pro-
jecto com 20 anos de existência – um projecto que se tornou uma instituição da faculdade e que, para ter sentido, 
tem de merecer a confiança dos seus leitores. Este é um vector de auto-questionamento que não pode, portanto, es-
tar ausente da reflexão e acção dos Fazedores de Letras num futuro próximo e que cabe à nova Direcção não perder 
de vista na definição de um plano de trabalho que queremos seja fértil e enriquecedor - e uma presença positiva no 
seio da comunidade académica.
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 Um outro ponto que queremos aqui tratar prende-se com as normas ortográficas. No nº 77, por lapso de 
revisão, textos escritos segundo os parâmetros da antiga ortografia foram alterados para se conformarem com a 
norma preconizada pelo Acordo Ortográfico de 1990, transgredindo assim as fronteiras da liberdade autoral e a 
integridade dos textos segundo a intenção de cada autor, pelo que pedimos igualmente desculpa. Queremos, pois, 
reiterar que a política editorial dos Fazedores de Letras se pauta por um respeito escrupuloso pela identidade textual 
dos autores, o que implica uma estrita observância das escolhas linguísticas reveladas nos seus textos. Pelo nosso 
lado, devemos salientar que os textos produzidos pela equipa d’Os Fazedores de Letras seguem a antiga ortografia. 
 Esclarecidos estes dois pontos, nesta que é a primeira edição do novo ano, aproveitamos o ensejo para deixar 
a todos os nossos leitores e à comunidade académica em geral os nossos votos de um bom 2015.

A Direcção

ARTIGO UL
Os perigos da escolástica 
populista
 Desde a abertura do ano escolar, tenho-me deparado com a, incómoda, frase “A Faculdade de 
Letras não serve para dar emprego, mas sim cultura geral”. Apesar de compreender que se queira diz-
er que esta faculdade não é uma instituição que ministre um ensino técnico, é sim uma faculdade que for-
ma cidadãos e que não está, nem deve estar, à mercê do mercado de trabalho, a verdade é que os seus 
formandos querem e precisam de emprego. (Bem sei que a grande Chanceler considera que há demasi-
ados licenciados no nosso pequeno país, mas isso são contos de um outro rosário, muito interessante).

 Analisemos a frase “A Faculdade de Letras não serve para dar emprego, mas sim cultura geral”. Ignoremos 
por momentos a especificidade atribuída à cultura, e concentremo-nos na frase como um todo. Se a aceitarmos 
como verdadeira, então a sua antítese também tem de ser encarada como verdade: “Todas as faculdades, que não a 
de letras, só servem para dar emprego e não cultura geral”.

 Ou seja, em termos de etiquetagem, aos alunos de letras é dado o selo de “Não apto para emprego” e outro 
de “Apto para uma boa conversa”, em contrapartida, os alunos de todas as outras faculdades são carimbados com o 
selo de “Apto para empregar” mas também com o de “Não apto para um bom dedo de conversa”, traduzindo por 
miúdos, “Desinteressante”.

 Portanto, e resumindo, se defendermos esta frase estamos, no fundo, a defender a incultura da larga maioria 
da universidade e, talvez, uma grande quantidade de estereótipos que dela podem surgir.

 Sei que a escolástica e a vida académica têm preferência por uma linha de acção e pensamento mais blasé em 
relação ao mercado de trabalho, e sei que o meu pequeno exercício de lógica é, em parte, falacioso. Mas por ser tão 
fácil fazê-lo não será, então, evidente, crer que tal frase é uma imprudência?

José Bernardo da Fonseca
Este cronista escreve de acordo com o acordo ortográfico que bem entender
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OFL NO MUNDO 

 Colóquio com as Nuvens
Viaja-se, talvez, buscando razões para se continuar a crer que não se está só, que não se nasce só, penso, à 

medida que o avião vai ganhando altitude, as nuvens se adensam e a Paris de onde venho, cidade quase metafísica, 
se vai perdendo por entre as brumas de uma distância que é já multidimensional. É já uma cidadela fora do mundo, 
uma Avalon mítica – ou mitificada. Foge-me o pensamento para a máxima de Heraclito (ad nauseam citada e, pelo 
contexto de citação, repetidamente violentada) de que não se pode atravessar o mesmo rio duas vezes: porque o rio 
muda e nós mudamos também, porque o próprio tempo empresta outros tons a todas as coisas e uma miríade de 
outros factores se entrepõe entre nós e a presentificação dos lieux de la mémoire que continuamente ousamos tentar 
repetir. Para trás ficam quatro dias de oscilação entre coordenadas que não sei circunscrever ao domínio da geogra-
fia, talvez porque o homem tem um (outra) geografia própria interior a si, a única que lhe é natural. Agora, de novo 
rumando a Lisboa, as imagens, os sons, as cores, a recepção sensitiva de todo um universo de significados subjecti-
vos inundam-me subitamente, incitando-me à contemplação de quem está suspenso no céu sem coordenadas nem 
tempo que não os que deixar moldarem-se a si.

Foi uma viagem complexa, esta. Não foi, decerto, turismo, não foi um percurso linear traduzível na síntese 
de uma explicação de acção-reacção ou causa-efeito per se. Quatro anos depois da minha primeira – e iniciática – 
visita, dei comigo de volta a uma França que é tanto um universo simbólico e espiritual quanto uma realidade física. 
Ouço ressonâncias de Carlos Magno – do Carlos que conheço melhor, o do Orlando Furioso, também o d’ O Cava-
leiro Inexistente, porque o mais antigo, o de La Chanson de Roland ainda é para mim mistério -, da Guerra dos Cem 
Anos de Eduardo III, de polémicas teológicas do século XIII, de cátaros e albigenses e até de um Papa português 
que por cá passou há oitocentos anos. Na pedra, as gárgulas, os monstros todos, os anjos, os coros celestes ganham 
vida, tudo parece uma história viva, encarnada em manifestações do espaço. Os próprios campos, as árvores e os 
ventos chegam-me como hinos ancestrais a um Deus que está em todo o lado e em lado nenhum, origem e fim de 
todas as coisas. E ao som de canções bretãs, herança de tonalidades celtas, como que numa dream-vision aparece-me, 
erguendo-se do mar, esse Mont-Saint-Michel, a Merveille que atrai, irresistível, o meu olhar como destino de uma 
peregrinação pessoal sempre no horizonte de todas as percepções. Mas também recupero sons de uma outra épica, 
muito mais próxima, a epopeia da emigração portuguesa para França – fenómeno que, se tem raízes antigas em 
décadas sumidas, se prolonga, nos seus efeitos, como uma realidade presente e, como tal, premente; fenómeno que, 
através de quem o viveu, eu próprio rememoro. 

Esta teia de referências, complexa como uma alegoria medieval, é, para mim, uma construção recente, cujos 
alicerces, tão-só, estavam já implantados aquando dessa outra passagem por terras gálicas. E, no entanto, algo mais 
mudou quando eu não estava a olhar. Parece que algo em mim estabelece uma dança com esta terra, entre reconhe-
cimento e estranhamento. “Primeiro estranha-se, depois entranha-se”, pode dizer o poeta como publicitário, mas 
neste caso, o entranhar-se não apaga o estranhar-se. Não sei dizer se esta é a França de um eu quatro anos mais velho 
ou se é uma França temporal de me retorna (e retoma) mudada por quatro anos de ausência. Algo parecia estar em 
trânsito, não de um passado para um futuro, mas no seio da própria percepção presente, abrigando no seu seio o 
bichinho “álacre e sedento” da ansiedade. Creio que todos temos momentos destes – vivendo-os, muito embora, 
de modos díspares -, em que se tornam mais prementes perguntas como donde venho?, onde estou? e sobretudo para 
onde vou? Ao que vim, afinal? Não sei ao certo, o que me traz de volta ao pensamento introduzido no início deste 
texto. Talvez, também, as viagens valham, por isto, em si mesmas, por precisarmos todos, por vezes, de descolar os 
pés do chão para que, suspensos entre tempos e espaços, possamos formular as perguntas a que realmente importa 
dar – ou procurar dar – resposta.

“Unindo historicamente, e não acidental ou liricamente, Portugal e a saudade, Garrett instaurou a primeira 
mitologia cultural portuguesa sem transcendência. A que fez do país de Camões o país-saudade, o Portugal-sauda-
de, que não tem outro destino senão o da busca de si mesmo.” (Eduardo Lourenço, em Portugal como Destino) Ao 
ler estas palavras, no avião, de regresso a Lisboa, por baixo de mim o manto de nuvens que vejo da janela, entrando 
o sol, interroguei-me, pela primeira vez, sobre se não serei muito mais português do que jamais havia julgado. Não 
estarei eu, feitas as contas, realmente tão-só em permanente busca de mim mesmo na constelação de saudade de que 
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é urdida a nossa vida de homens no espaço e no tempo – e em vários espaços e tempos? Que é esta própria viagem, 
todo este pensar e sentir mais do que o mais claro exemplo da minha demanda de português de destilado sentimen-
to? Uma demanda que tão-pouco se pode circunscrever, ou concretizar intelectualmente (e que está longe de se 
esgotar em campos políticos ou de ser, de facto, socialmente programática) mas é uma demanda mais vasta, de um 
filho do país-saudade, que é Portugal ou não, demandando um reino miticamente prometido que só pode existir 
imaterialmente. Identidade, tempos e espaços, a própria saudade, o anelo da identidade dos tempos e dos espaços. 
Um sentido da consciência do eu, do outro e da sua soma no mundo dos espaços e dos tempos.

Pergunto-me, também, em que etapa desta busca estou. Olhando para a frente a para trás, não consigo dei-
xar de pensar que, provavelmente, tenho andado muito e avançado pouco, como um barco à deriva. E foi preciso 
este trânsito entre realidades e experiências díspares para me ensinar que a peregrinação ainda agora começou, ainda 
agora está temerosa de começar e a estrada espera, impaciente de ser percorrida. Ao olhar os ares etéreos, divididos 
entre o azul ígneo e o branco das faixas de algodão flutuantes, de dentro de uma nave-casulo cruzando os ares vá-
cuos a mais pés de altitude do que cabe na vida humana, as nuvens sob mim como que murmurando que nestes que 
nestes breves instantes estou para além do espaço e do tempo, suspenso do mundo e no entanto existente como um 
eu, todas as certezas e concepções, espartilhos desfeitos, limpo ou vazio para receber conteúdo, lembro-me de Pe-
ter, a Aranha, a personagem de Jostein Gaarder que voando acima das nuvens numa situação análoga só conseguiu 
pensar: Vanitas. Vaidade, também, de ousarmos pensar que a estrada espera por nós.

Tudo o que sou é a demanda que me guia, todas as ilusões que me constringem lá em baixo – naquilo a que 
chamamos quotidiano e que poderíamos chamar terra da cegueira – estão aqui desfeitos, comtemplados em pers-
pectiva como coisas vazias e sem importância. Sou a minha demanda do país saudade (e emanação dele) comum, 
proteiforme, que busco e concebo, concebo porque busco e busco porque concebo. Ao voltar à Lisboa que não 
posso ver já como casa, tão só como pista de descolagem, não consigo evitar a moral da lição que aprendi sob a cor 
diferente de outros céus; e voltar ao ponto de partida já não pode ser voltar a casa, porque “casa” não é aqui, não é, 
não pode ser em lugar nenhum antes de Cantuária. Voltar ao ponto de partida, é voltar a um exílio contido entre as 
grades de um berço cuja validade expirou.

A viagem encarna a demanda nas suas múltiplas dimensões. Viajo agora neste instante, venho de ter vindo 
em busca do país-saudade, de ter vindo em busca do meu lugar nele; e volto para o lugar que já só em ausência é 
concebível, de lá me demandando para os caminhos do infinito, literal e metaforicamente, até à última instância 
da minha vida, que só me pertence porque a demando. E viajo já, com os olhos, no futuro, nessa incógnita acima 
das nuvens. E agora me apercebo de que, se sem saber venho demandando quem sou, só em demanda de mim sou, 
porque sou saudade da Nova Jerusalém que o Homem procura e nunca encontra, mas que tem de procurar para 
ser homem, para vislumbrar ao menos imagens, miragens fragmentárias e fugidias, reflexos da incógnita por que 
anela, concretização última de si. Somos apenas na demanda de quem somos – ou de quem poderíamos ter sido 
ou possamos ser no futuro que nos não pertence ainda. E demandamos sempre eus não realizados, catedrais agora 
frias e estilhaçadas, caminhos perdidos ou que sentimos perdidos. Vidas que sonhamos e só no sonho vivemos ou 
podemos viver, e porque as não podemos ou sabemos viver ainda, em busca delas vamos. Busca de passado, presente 
e futuro, busca de passados e futuros no presente – e até presentes paralelos. Ter saudade – tanto mais saudade do 
que nunca conhecemos - é viver-se homem, eterno e efémero, fugidio como uma catedral de nuvens. 

Assim, em viagem iniciática se converte uma visita à família ausente lá longe em terras estranhas. Transfor-
mado o percurso, alterada a geografia, descobre-se essa outra geografia em cujas coordenadas o homem se define 
face ao inefável – de si? do mundo? de Deus? A viagem não é um escape, não é uma fuga ao ser, é uma tomada de 
consciência da necessidade premente de ser por parte de um sujeito em potência que, qual crisálida, se quer trans-
mutar em borboleta. Assim que uma consciência escatológica de si e do mundo se imiscui na equação e transforma 
la recherche du temps perdu também em la recherche de l’être perdu. A viagem do homem de descoberta de si próprio 
imbuída também de um espírito de peregrinatio pro Christo, o que, afinal, só pode fazer todo o sentido.

Tomás Vicente

OFL NO MUNDO
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Multiculturalidade sem 
multiculturalismo, na terra 
das mil e uma cervejas
 A cidade acolheu-me bem. Fui bem recebida num bairro de estudantes e imigrantes, maioritariamente de 
ascendência árabe e africana. Uma zona pobre, evitada pela classe média-alta e com bastante comércio intercultu-
ral. Muitos dos membros desta dita classe média também são imigrantes, mas considerados estrangeiros de outra 
categoria, porque da Europa. Será a economia a ditar as regras desta segregação? Será uma total ausência de políticas 
multiculturais, numa das cidades mais cosmopolitas do continente?

 Provavelmente as duas coisas. No centro da Europa, no coração da organização intergovernamental respon-
sável pela paz no continente velhinho, há muito que fazer. A capital da União Europeia tem tanto em que pensar 
que ela própria não consegue dar conta das pessoas que vemos ao abandono.

 Bruxelas é a cidade onde vês sem-abrigo de livro na mão, a ler. A prova inequívoca de que pode acontecer 
a qualquer um ficar a viver na rua. O facto de pessoas com todo o tipo de educação, pertencentes a todas as classes 
sociais puderem ficar sem sítio onde dormir, a mim, deixa-me mais sensibilizada. Se fossem só os muito pobres a 
correr o risco de bater no fundo da espiral da pobreza, afligia-me menos. 

 Os sem-abrigo em Bruxelas também podem ser famílias inteiras a dormir à chuva. Que tantas vezes são 
imigrantes. Este medinho, de avançarmos para “mais União” com  leis que regulem todos os europeus, não trouxe 
nada de bom. O chumbo dos referendos ao Tratado Constitucional em 2004 pela França patriótica e pela cética 
Holanda, ainda hoje tem impacto. Entre tantas outras coisas (como a política fiscal – Luxleaks), não temos uma 
política de imigração comum na Europa. Não sabemos quem pode ou quem não devia poder mesmo entrar. Que 
condições os diferentes Estados-membros têm para acolher outros europeus de fora da UE (ou não europeus)? 
Pessoas em situação de precariedade ou miséria, sofrimento ou abusos de direitos humanos merecem ser acolhidas. 
Mas e quando não podemos fazer nada para que tenham aqui vidas dignas, faz sentido que mesmo assim venham? É 
preciso pensar este desafio enorme com que a Europa se vem defrontando. É urgente pensar os direitos de milhares 
de africanos que, vindos de todo o continente, tentam chegar aqui pelo Mediterrâneo, fugindo de situações indes-
critíveis.

 Não avançamos para mais políticas comuns, com receio. Com a(s) crise(s), tornámo-nos saudosistas de pas-
sados inclementes. Achamos que é melhor não pensar muito, nem planear demasiado um qualquer futuro. Deixe-
mos andar... Não vá ele ser desafiante e trazer-nos o desenvolvimento e o progresso. As lágrimas, sangue e suor com 
que provavelmente nos teremos de deparar ofuscam a perspetiva de justiça e as alegrias inerentes. Malditos políticos 
que não fazem nada. Maldita imprensa que não informa. Malditos cidadãos que não querem saber. Malditos. Nós.

 Num grupo de países que continua única e exclusivamente a olhar para os próprios interesses, o desafio é 
ultrapassar o patriotismo. Esse sentimento selvagem, que nos é ensinado desde pequeninos, impele-nos para o or-
gulho cego no país em que nascemos. Concomitantemente  incita-nos ao desprezo pelos outros. Esta altivez em “ser 
nacional” pode ser bonito, ou apenas um sentido inócuo. Como o brio de pertencer a um clube. Não foi nada que 
tenhas construido, que tenhas conquistado, onde está o mérito? Foi-te só explicado e ensinado que deverias gostar 
do espaço onde criaste hábitos, e de toda a cultura que foste absorvendo desde o nascimento. Tudo bem. Mas ao 
mesmo tempo podiam-te explicar que as outras culturas também têm valor, interesse e merecem ser respeitadas. Se 
isto nos fosse feito desde tenra idade, não tinhas de ouvir anos mais tarde coisas como “não gosto de espanhóis” ou 

OFL NO MUNDO
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“não gosto da maneira de ser dos brasileiros”. Como se uma cultura predeterminasse toda a essência de uma popula-
ção. Como se a ignorância nos levasse a ter prazer em desconsiderar pessoas de outras tradições. Só porque sim, só 
por preconceitos que criamos ou fabricaram por nós.

 O sonho de muitos, entre os quais me incluo, passa por uma União Europeia em que o ar que se respira é 
o multiculturalismo: gente de todo o lado, a (con)viver, numa boa. Isso ainda é utopia, talvez porque em muitas 
cabeças deste continente (que já não vive entusiasmado com nada, diz o filósofo Sloterdijk), o que é nacional é bom, 
e o que é de fora é mau. O caso português é muito particular e chega a ter lances de esquizofrenia, manifestadas no 
desprezo pelo que é português e admiração excessiva pelo que vem de fora. Desequilíbrio total. A solução é simples: 
é preciso respeitar o que de bom tem a nossa e as outras culturas. E questionar o que de mau têm ambas. Custa assim 
tanto vermo-nos como iguais? É assim tão difícil a identificação com o outro?

 A quimera da igualdade... Essa remanescência vil e ingénua da juventude... No fundo somos um conjunto 
de povos com muita história, quanto baste de arrogância e um imenso desconhecimento daquilo que andam a fazer 
os nossos parceiros de união. Precisamos de aulas de História Europeia desde miúdos. É urgente que comecemos a 
ensinar as nossas crianças sobre quem é o outro, como é que o vamos integrar nas nossas sociedades globalizadas, 
conectadas, onde a circulação é felizmente cada vez mais livre. 

 Queria muito ter dissecado a forma como devorei frites desalmadamente, ora com molho brasilien ora com 
andalouse ou cocktail. As opções para acompanhar as venerandas batatas fritas são múltiplas, tal como as línguas 
que ouves falar quando te passeias pela cidade. A mistura dá origem a um cocktail que te traz bem-estar, uma sensa-
ção quase cósmica. Este planeta é teu. Estas tradições também podem ser as tuas.

 Tinha intenções de contar, em detalhe, a que sabem as infindáveis cervejas que se bebem por Bruxelas. 
Como são leves ou consistentes e fortes, frutadas ou feitas a partir do trigo ou cevada. Contando com aquelas que 
são produzidas apenas para um determinado festival ou época especial, existem mais de 8 mil no país.

 Preferi falar desta ausência de cosmopolitismo, que se traduz numa falta de políticas multiculturais. Isto de-
via afligir-nos. E nem falei nessa aberração que é o nacionalismo de extrema(-direita), essa doença ideológica que me 
dá asco, que vi com os meus olhos ter agora um escritório no Parlamento Europeu, pelas mãos dos gregos Golden 
Dawn.

 Pelo bem desta União 
Europeia e de cidadãos de todo o 
mundo que vêem na Europa “de-
mocrática e defensora dos Direitos 
Humanos” um abrigo, espero que 
este tema não saia da agenda do 
recém-eleito Jean-Claude Junker. 
Precisamos urgentemente de uma 
política comum de imigração. 
Coerente. E com ela, claro, temos 
de mudar o mindset. Que ainda há 
muito boa gente a sofrer de patrio-
tismo agudo. Abra-se os olhos a 
esta gente, plamordeus.

Joana Oliveira

OFL NO MUNDO
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Do Taiwan com Amor
Doem-me ligeiramente as costas e viro-me suavemente no saco-cama porque tenho medo de romper a pele 

do ombro esquerdo sobre o qual me quero apoiar…Acontece que por muita protecção solar em que me embebede, 
aqui o sol não me perdoa! Maldito escaldão que deixa a marca da mochila à vista de todos – inveje-se tudo deste 
tipo de viagem excepto estes caules! 

No nosso acampamento – graças a Deus com um doce ar-condicionado – tropeça-se numa montanha de 
souvenires, colchões desdobráveis com meio centímetro de espessura, repelentes para mosquitos e máquinas foto-
gráficas.

Agarro o diário de viagem e volto aos dias um e dois: “Os olhos rasgados tornaram-se ainda mais rasgados 
quando esboçou um enorme sorriso enquanto fechava a porta de correr e eu estendia o meu saco-cama no chão. 
Aquele sorriso queria deixar-me à vontade, portanto, retribuí…Contudo, com a mesma espontaneidade com que 
surgiu, o meu sorriso também se desvaneceu aos poucos, à medida que um grilo falante parecia encaminhar-se dos 
confins da minha mente para a frescura do meu intelecto mais activo. Rolou-me uma lágrima grossíssima pela bo-
checha mordida por um malvado mosquito. Apercebi-me do desafio.”. Leio e rio-me do meu medo! Sabe bem rir 
de um medo que já passou…

Se as oito/nove horas de diferença horária me permitem contactar com o povo português/açoriano tiro os 
aparelhos dos ouvidos e avassala-me mais uma vontade de rir enorme! “Da, da…quereque ta ta dacovcov. Kremlin, 
niet, niet, taratata…Cov da?”, sussurra a russa à minha direita lá para os contérminos da Sibéria; “Parapapakatpa 
ku? Kuturuqu pu muutacatapa nica? Ahah! Ni curakiet, ah, ah, anakipuri!”, grita a filipina para o telemóvel como 
quem tem medo que não a ouçam pela distância…Se deixarmos a porta entreaberta também se ouve um fundo do 
ruído da televisão taiwanesa cujo som me recuso a transcrever para que o leitor não julgue que não aprendi nada da 
língua desta gente. Enfim, no “quarto” pairam quatro línguas nada semelhantes o que algumas vezes nos faz rir até 
de madrugada!

Pior é se a madrugada se alonga…Acordar às seis da manhã em pleno Verão? Aqui não se descansa, nem a 
pré-escola tem férias – os dias começam cedo e acabam tarde desde os dois anos de idade. Embora ainda com umas 
sestas pelo meio, é de pequenino que se torce o pepino e o pepino asiático requer muito trabalho...Lembram-se da 
nossa rigidez na pré-escola? Claro, era uma chatice fazer prendas para o dia do pai ou brincar grande parte do dia…E 
que tal beber água em minutos do dia determinados e todos ao mesmo tempo? Que tal ter de parar de brincar ao 
som de uma pandeireta e imediatamente (com consequências óbvias se não se cumprir)? Comer exactamente de 
duas em duas horas independentemente do gosto pela comida oferecida? Sim, o “pepino asiático” começa a ser bem 
talhado desde muito cedo – não admira que sejam a raça dos trabalhadores mais eficientes do mundo. Mas não fosse 
eu genuinamente açoriana se não dissesse que lhes falta a pitada lúdica e criativa que nós somos capazes de ter em 
quantidades industriais - quanto a isso tenho feito o que está ao meu alcance para que as aulas de inglês e as sessões 
de partilha cultural tenham esse carácter mais descontraído. Com bastante apoio dos professores creio até deixar 
alguma boa marca neste âmbito.

Conquanto, felizmente não só as marcas que deixamos se destacam neste tipo de jornada. São as marcas que 
trazemos impregnadas num nível de consciência absolutamente impossível de reverter que realmente são espanto-
sas! Dessas marcas posso, com afinco, deixar um ligeiro mas propositadamente insatisfatório testemunho de um 
mês e meio imersa noutra cultura. Não me vou esquecer da barreira que a língua pode ser em circunstâncias como 
esta, mas também já não esqueço que existem técnicas eficazes para tentar quebrá-la aos poucos...Não me esqueço 
dos quilos que o arroz e os noodles encaminharam para a minha barriga, mas também não me esqueço do gosto com 
que os provei a todos! Experimentar a sensação curiosa de que as pessoas mais velhas são afinal as mais simpáticas; 
experimentar comunidades aborígenas, hakka e hoklo num mesmo território nacional; provar noitadas na capital 
(Taipei) em encantadora comparação com mercados de rua e nasceres-do-sol em montanhas livres de fumo e praias 
abandonadas. Habituar-me aos quase 40 graus contantes, a monges budistas pela rua, à carne ao sol, a fruta fresca 
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“por um xilim” e templos em cada canto. Habituar-me a motocicletas em bando por quilómetros e a centímetros de 
um passeio para peões inexistente...Habituar-me aos olhares simpáticos e não provocadores do sexo oposto a não ser 
que o decote seja perceptível – aí não hajam confusões: os olhares não são elogios mas sim verdadeiros julgamentos 
por uma “falta de respeito” que, curiosamente, não se aplica à quantidade de pele visível abaixo da cintura.

Sem contar com as novas amizades, eis tudo quanto levo para casa…

Se tive mais algum momento de “pânico” além dos dois dias iniciais? Claro, mas deixemos os testemunhos desses 
para os amigos chegados – quem realmente os sofreu na pele. Contudo, até esses breves “pânicos” recomendo! 
Aliás, se este apressado depoimento incentivar alguém a uma primeira tentativa rápida “por fora”, aconselho a que 
não só se preparem muitas toalhitas como, sobretudo, uma postura pelo menos teoricamente receptiva ao “fora dos 
planos”.

Esgotada a paciência de quem teve alguma para começar a ler o que aqui quase carteei, despeço-me com um “até 
breve” um pouco inspirado num Bond de 63, não fosse eu filha de quem sou.

Do Taiwan com Amor, 

Marta Cruz

OFL NO MUNDO
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ARTES 
The Glockenwise
O Garage Rock em Portugal

           O rock em Portugal conheceu grandes nomes nos anos 60, 70 e 80, mas ainda hoje consegue ser reconhecido 
como um dos países com mais produção musical, apesar do público não o saber. O segredo para tamanho sucesso 
vem da ajuda das editoras discográficas aos jovens talentos, do apoio entre artistas e principalmente à divulgação 
na internet. A teoria de que no norte da Europa existe maior produção musical deixou de fazer sentido, desde que a 
revista francesa Les Inrockuptibles chamou Portugal de a “Califórnia da Europa”, fazendo uma alusão à larga escala 
de artistas que nasce nesse estado dos EUA. 

           Depois deste introito é fácil entender como surgem bandas dos mais variados estilos. Esta de que vos falo hoje 
é de garage rock, os The Glockenwise. Influenciados pelo Iggy Pop, esse símbolo do estilo selvagem do rock dos 
anos 70, que chegou a tocar em conjunto com os The Stoogies, como assistimos em 2011 no Optimus Alive, nas-
ceram em Barcelos no ano de 2006. Nuno Rodrigues, Cristiano Veloso, Rafael Ferreira e Rui Fiusa eram amigos de 
faculdade e tal como muitos outros estudantes de Barcelos decidiram formar uma banda, mas conseguiram o mais 
difícil, sobressaírem no meio de dezenas de artistas numa localidade tão pequena. O nome que escolheram tem um 
significado e faz uso de duas línguas distintas. Glocken significa sino em alemão, Wise é sábio em inglês, ou seja, 
sino sábio, talvez uma alusão às raízes culturais que os rodeavam. Realizaram um EP em 2009 com a editora Lovers 
& Lollypops, que os apoiou até aos dias de hoje. O primeiro álbum que lançaram, em 2011, intitulava-se Building 
Waves, e não tinha propriamente um single, mas sim várias músicas incríveis como Stay Irresponsable ou Scumbag. 

           2013 foi um ano em cheio para este conjunto que esteve numa tour pela Europa, muito devido ao facto do seu 
fantástico resultado, com o álbum Building Waves, no prémio Impala de Melhor Álbum Europeu Independente de 
2011, pois chegaram à final empatados com a Adele. Infelizmente a cantora britânica arrecadaria o primeiro lugar 
no desempate. Além desta bem-sucedida tour, lançaram o seu segundo álbum, que em nada desilude do primeiro. 
Chama-se Leeches, exactamente o mesmo nome do single. A música que teve mais sucesso entre os fãs foi a Napo-
leon, que se destacava como a mais comprada do álbum, nos sites de venda online como o Itunes. Este som cativante 
foi idealizada por Nuno Rodrigues, que admitiu ter um fascínio por heróis derrotados na História, no concerto de 
Maio de 2013 na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto. O ambiente em concerto é rebelde e descontraído, parece 
que fazemos parte do espectáculo. Acredito que ainda vamos ouvir falar muito desta banda, aguardamos por mais 
álbuns e concertos. Além destes grandes artistas existem muitos outros que passam poucas vezes nas rádios nacio-
nais. Vamos continuar a apoiar a boa música.

Francisco Teles da Gama
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“Vêm lágrimas de luz dos astros com olheiras,
Enleva-me a quimera azul de transmigrar.”

Cesário Verde, in “O  Sentimento dum Ocidental”,IV, 1, vv.3-4
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Adeus Porto
Regresso sem medo ao ponto de partida

deixando para tràs parte da minha pequena alma estilhaçada.
Todos os fins tiveram um começo.

O mais simples é o mais belo.

Não existem Homens, mas sim poetas.
Não existem Mulheres, mas sim maravilhosos Diabos.

Regresso ao ponto mais a sul.
Dizem memórias que lá brilha mais o sol, mas este vadio coração já carrega a saudade do céu cinzento. 

   
Um candelabro toma em suspenso a minha alma de vinho, entontecida.

A viagem não tem fim.
E as memórias passam em sentido inverso.

Fecho os olhos com o peso do vermelho tinto.
A vida não tem fim.

AUTORES

Adeus Lisboa
Parto das ruas da cidade que tão bem conheço.
Sob o sol ardente das 17, viajo pelas planicies de alcatrão em linha recta.
Inspiro o ar reles desta caixa fechada enquanto lá fora o verde dos montes e o azul do céu travam batalhas  pela 
quente luz solar.

Fecho os olhos. 
Neste lado escuro das palpebras vejo pequenas e finas frechas de luz alaranjada, 
como se pudesse observar quando passo por árvores e,
 quantas vezes o sol me toca esgueirando-se por entre as folhas.

Helena Craveiro
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A Cópula 
Celeste

Terra... 
filha de Vénus e Marte... bela e terrível! 

conciliadora... em todo o seu jogo de crueldade

Há uma harmonia auditiva nos ponteiros do relógio
é o bem e o mal fazendo acordos invisíveis

e a atracção incomensurável entre o amor e a guerra

Silêncio...

A cópula celeste!

A Terra é assertiva e passiva 
começa as catástrofes sanguinárias

depois, recolhe os corpos putrefactos 
arreigados a um solo que matura  
a eterna exaltação da natureza…

Mãe Terra! 
recebe-nos em teu seio lácteo

alimenta-nos, a nós, eternos errantes
nós, pequenos fragmentos da eternidade

netos cósmicos da vida e da morte

Nós, auto-matrioskas existenciais
infinitos, esplêndidos

inconscientes do nosso próprio poder

Há uma sabedoria oculta em cada bater do coração
é o Tempo! ancião de profecias longínquas

ecoando em nossos peitos...

Filipa Borges

AUTORES
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You used to tell me, in dreamy tone,
That the falling rain was your comfort alone.
That the water crashing on plastic panes,
Felt warmer to you than the burning of flames.

And I know that I told you, how could I forget?
That the rain that I knew only made my hair wet,
Made old ladies slip, and motorcars swerve,
I hardly could see any good it could serve.

But now with my years almost double the size
I have grown a bit wiser, though never too wise,
And whenever the clouds hang above like a stain,
I look at the skies, and I pray for rain.

You’ve been through all the golden halls,
Across this world and back.

And boarded all the nightless trains
That wise men could not track.

And you’ve said: ‘Each thing you think I am
Is that which I am not’,

Yet each thing that was said you are
Consumes your every thought.

And you’ve learnt that if a man’s to love
He must not shy or falter,

And all the clever things one writes
Are whims that time will alter.

And happiness is circumstantial,
And all your quirks are coats of paint,

And you’ll never quite convince yourself
That no man ever dies a saint.

But there are nights of summer blue,
Hammers banging through the street,
And all your halls and nightless trains

Talk without having to speak:

‘Your eyes are open, you have no breath:
But there is beauty between love and death.’

Hugo Simões

AUTORES
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AUTORES

Ubiqumque
 Afastou-se um pouco da janela em movimento para poder ver o que já só na memória se encontrava nos 
últimos 20 anos. As árvores estavam despidas e o chão coberto do alaranjado que nos últimos tempos só avistara na 
Sibéria – era Outono. 
 Os seus olhos já desfocavam um pouco, esforçando-se ebriamente por contornar as velhas casas cujos vultos enxer-
gava, mas as pálpebras pareciam ainda fechar-se sobre esse olhar já de si cansado de tanta paisagem e tantas horas de viagem.
Fechou os olhos por um momento e lembrou a imagem que agora revia, na branquidão dos pens-
amentos com que já há muito sonhava e, em antinomia desregrada, simultaneamente repudiava.
 O tempo passou. Sempre passara – era visível na pele encarquilhada e no panorama envelhecido da terra 
que deixara aos 30.
 O tempo passou. Talvez minutos.
 Voltou a abrir os olhos.
 O comboio parecia ter-se movido pouco mais do que quando saíra daquela estação próxima de Birmingham 
- lembrava-se bem que não era na real Birmingham: já se habituara a estar nos sítios sem realmente ter estado neles 
mas logo ao lado, na aldeola próxima que não merece nomeação pelos contadores de histórias porque os ouvintes 
também não lha reconhecem.- Mas, por muito longe que “Birmingham” não estivesse, a mente cujo corpo viaja 
torna-se perita em viajar a uma velocidade ilimitada. Lá ia ela, já bem lá à frente – onde nem uma ruga se notava.
 Voltou a fechar os olhos cansados da “trouxa”.
 Ao longe, e mal, encarou um local que lembrava aquele maravilhoso sítio no norte de Portugal – o nome 
não era óbvio na sua memória, assim como já tanta coisa não era - um local cuja palavra mais (e simultaneamente 
menos) intuitiva para o caracterizar não podia ser outra que não o “encarnado” – “sim”, pensou, “era um lugar en-
carnado”, envolto numa neblina que se embebia dessa cor vinda de não-sei-onde, uma coloração quase bêbeda que 
se desfazia em não-sei-quê, e cujos raios de sol à maneira de catecismo faziam lembrar o céu, esquecer a terra.
 E a sua? 
 A sua terra?... Ah, também ele a esquecera por corpóreo meio durante tanto tempo…agora avistava 
os casebres velhotes e, como quem mata a saudade, já tinha uma certa vontade de esquecer – mais uma vez.
 O comboio não parara há muito – tal como não parecera avançar tanto assim. 
 Voltou a fechar os olhos, a saudade parecia desfazer-se naquele país e instalar-se em outros. Em tantos outros!
 O tempo passou, mais uma vez numa aparente intenção de não passar.
 Abriu os olhos.
 O comboio avançara muito mais do que no início desta viagem planeada para ser a última. Passara a casa em que na-
scera, achou que o comboio ia bem mais veloz do que antes. Olhou para o bilhete, analisou a paragem de destino, agora tecni-
camente ultrapassada. Levantou o olhar para agora o encostar à janela no sentido oposto àquele em que o transporte corria. 
Recostou-se. Matara a saudade. Agora seguia mais uma vez errante e clandestino para o destino que sempre tivera 
deste que partira em viagem há 20 curtos anos…ubiqumque.

Marta Cruz
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O Viajante

Espirro. Ai, a humidade engole-me.
Espirro. Se pensar demasiado consome-me! 

Ai, a imaginação do viajante
Consegue, enfim, ser perturbante.
O tempo do país mais querido nem sempre é grato
E por muito que tenha sido belo nada nele estava intacto.
Nem sempre rolando a chuva sobre a iniquidade
Se ganha a batalha a favor da felicidade –
Porque nada nas paisagens sempre espera,
Nem mesmo quando forte passo nelas impera.

Espirro. O tempo é quente, mas não me suga.
Espirro. Alergia sem nexo, a testa que se enruga.

Não me contento! Quero estar longe e perto!
Porque nada na vida é certo
E tudo quanto parece incessante
Em mim se desfranja errante
Por intenções voadoras, vontades energúmenas
Caminhar, solene, informal-
Sem conclusão pouco real
Do “porquê” de espirros tão insistentes.

Marta Cruz

AUTORES
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Compartimentos 
habituais

Todos se arrumam,
e eu para aqui desarrumado,

entre as minhas prateleiras inertes,
fingindo movimentos. 

Tive um pássaro azul,
tenho disso certeza,

mas a gaiola fraca,
fê-lo levar para longe de mim.

Oiço-os a sair de casa,
enquanto eu,

em quadrados cansados,
fico-me dividido.

Só me comporto aqui,
nas linhas que traço,

que nas formas exteriores,
sou nado em nada.

Diogo Moreira

Serra

Fiz-me no começo da serra. 
Entre o frio da lavoura, onde lobos uivam à mercê dos nossos pas-
sos, eu nunca fui criança. Gostaria de ter brincado como os outros, 
de me ter rido sem temer, de ter jogado o tempo contra a parede, 
como barro experimental, e ter sido feliz, mas não o fui, porque a 
fome na minha casa não me deixou.
Havia mato para limpar, mas nunca me purguei de responsabil-
idades, eu fui a dura lavoura, o ter de ser mesmo antes de o ser, o 
parecer grande em bicos de pés, pelo meu tamanho diminuto.
Forçava o crescer da barba, enquanto a minha meninice ia a meio, 
deixei-me sozinho a pensar no que seria de mim depois, quando 
nem sequer devia pensar.
Fui sendo o que não devia, cedo demais, tarde demais para o deixar 
de ser.

AUTORES
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Inverno
É porque mudaste, de tantas horas de conversa para um silêncio sepul-
cral, que eu vou partindo.
Ainda me recordo daquelas tardes, de tempo calmo, onde ocupávamos 
o nada com pequenos tudos, que outros julgavam insignificantes. 
Entre teus risos e sorrisos, correrias desenfreadas onde sempre te 
alcançava, tu davas-me o olhar que sempre procurava, sem qualquer 
esforço para me escapares. 
Foi no fim do Outono, enquanto contávamos as folhas que caducavam 
em solo cansado, que tu arrefecias a alma, e lentamente ias chegando a 
um invernoso estar.
Lembro-me da neve, no dia em que partiste, porque foi a primeira 
coisa que vi ao acordar, quando do teu lado da cama, nada restava de ti. 
Tinhas partido, e sem saberes, levaste-me, e na crueldade de um assassí-
nio, deixaste-me entre o gelo da rua, três camadas congeladas abaixo da 
vista, onde nunca ninguém me irá descobrir.

     Diogo Moreira

AUTORES

Fénix
Sou a cinza magoada,

de um fogo mal apagado
em terras vermelhas,

de sangue,
derramado por alguém.

Querem-me fora da roda,
entre fogueiras bravias,

onde a montanha se escusa,
aparecer,

sempre que a chamam.

Oiço os tiros silencioso,
das armas barulhentas,

e entre os animais assustados,
eu grito,

por ninguém.
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Vicio Cachina1

El mecanismo me acarició
y a traición

por la espalda me embistió
insertando tabúes y rencores necios

lastre ajeno que te obliga a inclinarte
para sujeto a su yugo

como un simple esclavo resignarte
Miembro despiadado

hambriento de organismos mal-heridos
cuerpos vencidos      sometidos
prisioneros y centinelas a la vez 

como monigotes absurdos
Reclusos de nuestros miedos
nuestra ansiedad y prudencia 

recato que atropella y disminuye
controla

y erradica la inocencia
facultad que es etiquetada

de raíz extirpada
para luego vernos confinados

a vulgares existencias sin calma.

Fabrizio Mas Grimaldi

 1Cachina, del quechua kachinaq, desabrido, insulso. 
f. Perú. Licor barato y dulce hecho del mosto ligeramente fermentado in: 

Diccionario de la Real Academia Española
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Misantropia 
Amiga
Limito-me a ser algo
Entre uns e outros.
E subtil em passo esgueiro,
Vou fingindo que também eu
Sou artista.

Ando como ando,
Pela angústia que me traz
Toda a imensidão do mundo
E a escassez de o ser capaz.

Angústia porque a vida é uma estrada,
É uma corrente e uma maré.
E eu que não tenho nem pernas,
Nem frota nem fé, lanço-me cego ao mundo,
E nunca me ergo de pé.
Ficando, só, abismado sobre ele.

Todos me são estranhos,
São todos uma torrente de anomalias
Passeando-se Garrett abaixo.

Ó única pessoa que vejo entre os tiranos!
Tenho pena de ti, mas só em ti
Sinto que me encaixo.

Vacas e bois de alma despida,
Nus de qualquer identidade,
Vão pastando nesta calçada amiga
Que tanto me prende à manada.

Tento sempre ser o que não sou,
E porque nada tenho a conhecer, 
Nunca ninguém me conhece.
E amanhã serei só,
Uma torre que nunca se levantou!

Minha vida é um voto nulo,
Sem candidato ou eleitor.
Tornei-me então morto e deambulo,
E a vida será o que ela for.

Suspiro…

E naufraga o barco que não navegou!
Faz-se o Idiota que se acobardou!
Desenha-se o quadrado que não se enquadrou!

Nunca ninguém sabe de mim,
Jamais se saberá quem sou!
Todos me olham um arlequim
Porque ninguém sabe p’ra onde vou!

Grito, grito, grito!
A minha vida é uma gritaria que jamais se ouvirá!
Os traços do Diabo são quem me guia,
Porque a vida não é infinita,
Porque nasci e morrerei
Sem saber quem me criou.

AUTORES
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Abraça-me 
de longe
 
 
 
 

Tenho cantos e versos na algibeira,
mas nem pão para dar aos pombos…

na minha praça, há senão outro como eu,
outro a ter medo de desiludir.

Deixa-me estar…
se formos os dois solitários,
longínquos e distantes,
talvez caia uma folha seca entre nós.

Talvez tu a olhes, 
eu, decerto que olharei…

e aí, partilharemos o mundo,
abraçaremos com ternura e medo,
a fatal brisa vindoura que um dia
nos atirará também ao chão,
secos, enrugados.

Mas se tivessem caído duas folhas,
nunca se cruzariam os nossos destinos…

Por isso não me sintas,
deixa-me ser como ela.

Porque talvez venha outro
como tu para o meu lugar.
Talvez faça sol para a semana.

Por isso não me sintas,
nem te aproximes.

Aprecia-me só, 
abraça-me de longe,
deixa-me ser como ela.

Deixa-me morrer sozinho.

 
Daniel Monteiro
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And it sits, starkly peering,
Unmercifully searing
In the glass hallways of my soul.
Fouling and cracking the clean slates of my 
mind,
Now under snow and starlight flicker, sleep-
ing I find,
It, bidding control,
It, the black ghoul.

Dormant yet daunting, 
Slowly more awake,
It pushes me to fulfilling
My promethean fate.
Ah teasing, teasing,
The life my body lives,
The lack of true rain, the smallness it forgives,
Unto me from the skies washing, 
It laughs to make me cry, 
It, sitting,
Alarmingly whispering,
It, the black soul. 

Morose,
Yet make of it the most, 
Try disregarding the ghost,
Of blissful last year.

For it grins in recognition,
Unabated by my despair
As I stand aghast by the mirror,
Contemplating the figure,
Figure as me as fair.

It walks through the open door,
It, living,
Never again sleeping,
Is there for evermore.
In me, reflected,
On the mirror on the wall,
Spiraling,
This twin I had rejected, neglected, 
Drowned, above all.

Tomás Thor Palmeirim

Which is me,
The specter from tomorrow,
And which is me, 
The weakling of today?
Perchance inversing,
The surface I gaze now.

I stand here for this moment,
Not yet a life too long,
Are we condemned to incompletion? 
Doomed to listen to this song?
Of unknowing to which side
Of the echo we are bound.

Enter panic,
Me, thee, T, we,
Manic,
The walls warningly melt,
Wincing to the floor,
We run towards the gaps.

I see the void below my sole,
There it is, blinding,
Alluring and inviting,
Right beneath the ground,
Around me it screams,
At me glaring in from the seams
Of the fabric human hall.

From the neighboring eternity
We are shut, allowed to seek,
Pursue and forever strive, 
Feel the ember,
Forever,
But enter, never.

Still, the darkened face,
Smiles at me from the looking glass,
Opening the requiem mass
Of the instant that will go on.
Aware of it, me, 
Till the end delaying the final key,
The ghoul, the soul, the black,
Free,
The black soul,
The black soul is me.

AUTORES
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Epitáfios para dois 
ilustres

I - Vasco Graça Moura 
1-I-1942    27-IV-2014

Nascer para a vida é nascer para a morte;
talvez que viver só à sombra da Morte tenha sentido,
quiçá porque seja o dragão que arma o cavaleiro,
a escuridão em que brilha que brilho empresta à chama de uma vela;
talvez que so haja dia por fronteira haver com a noite,
talvez somente memória porque ameaça de esquecimento.
Talvez que sem um fim para a vida 
não pudéssemos saber que coisa seja,
talvez que seja a Morte que nos revela o rosto da Vida.

Num extremo o nascer, no outro o morrer,
dois braços estreitando o Ser, essa realidade inefável
que só em função da Morte sabemos definir, interrogando
a incógnita além-horizonte, esse não-ser que como névoa se desenha.
O princípio e o fim, de permeio o homem,
de efémero interlúdio se criando,
herói agónico na mais bela das tragédias, 
Hamlet sempre numa sala das perguntas,
herdeiro das interrogações de uma Humanidade inteira:
quem somos? de onde viemos? para onde vamos?
porque? para quem? que significamos?
Homem, em movimento se construindo, na verdade apenas um instante
e imaginação cosmogónica. Certezas só duas, nascemos, morreremos, de permeio a busca, 
somos do tamanho da paideia que nos criamos: viajamos, sonhamos, amamos, somos 
na sala das perguntas.

Tomás Vicente
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II - D. José IV Policarpo, Cardeal-Patriarca de Lisboa
26-II-1936    12-III-2014

O Tempo é um vento outonal que vem,
na Primavera nato, dizer ao Homem da brevidade sua, dos instantes
fazer a relação, dizer quantos dias um dia tem,
quantos nados-mortos foram, quantos os anos nenhum viram.
Mas o Tempo não tem tempo, o Tempo não é quem é,
não é presença ou permanência, passagem tão-só.
Mensageiro, apenas chama, convoca, como as folhas a brisa;
é o beijo cadente da Vida que o Homem oscula, voz de Eco
lembrando-o de que feito é de tempo, que Eco para ele canta,
embalando-o em novo sonho já.
Não tem tempo o Tempo, nem nós, de mortal lei vergados,
que somos Tempo, tempos fora do Tempo nele caminhando,
como estações do ano em formas e corpos convertidas.
Qual eclipse, um momento todos temos sob o jugo da vara do Inverno
em que a melodia se sustém e o canto se extingue, mais longa que o claro dia a escura noite
e de pólo a pólo os braços seus se estendem, de um lado ao outro do Tempo.
Mas o tempo que vem está vindo, partindo, inexistindo;
e logo um Solstício outro torna e se vira contra as hostes da Noite,
já o Sol desponta que, timoratos, temíamos temer não ver.
Farrapos de Tempo ambulando perdidos que a origem de ser chama,
é tempo de o tempo que somos retornar à fonte ignota do seu nascimento. 
Vem o chamamento e vamos; nostálgicos talvez, como passos na noite. 
Na Noite do nosso Inverno, só a memória até à aurora aquece, 
Passando o dia que vimos, só a fé permanece.

Tomás Vicente
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