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Mundo feliz

Em cima da mesa, o planeta é um puzzle a que faltam peças. Dedos apontam para as cores, aqui 
amarelo, ali rosa, além verde, para as manchas à escala, perdidas no grande continente, para as 
linhas a negro no mapa a definir uma geografia, mas já incapazes de conter o passado. Foi dali 
que eles fugiram: Costa do Marfim, Ucrânia, Etiópia, Guiné Conacri, Paquistão. Das manchas, 
das cores, nascem histórias. Fios a pairar na sala da biblioteca, uma porta aberta para o pátio de 
onde se avista o Tejo, tão manso nesta manhã de luz. 

Primeira fuga. Marthe em Abidjan. Mais de vinte anos enfermeira anestesista num centro hos-
pitalar. Na década de 90 andou por regiões do interior, a dizer às raparigas para continuarem os 
estudos, para não deixarem a escola assim que os seios começam a despontar, «explicava-lhes 
que ter marido não chega, é preciso aprender para depois trabalhar, a melhor forma de ser feliz, 
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e elas escutavam-me, gostavam de mim, seguiam os meus conselhos». Há quatro anos, com a 
subida ao poder dos rebeldes, começou o pesadelo. A casa de três andares, ocupada. Os carros 
da família, roubados. «Eu fiz política, fui conselheira do ministro da Presidência, quando per-
seguiram o anterior governo, perseguiram-me também.» E à família. Marido e quatro filhos, só 
rapazes. Escaparam para o Gana. Eles ainda lá estão, à espera, numa terra de ninguém, insegura, 
à mercê dos raptos de refugiados. Também por isso, Marthe veio para Portugal. Chegou há um 
ano, já fala bem português, mas quer falar melhor. Tem aulas de teatro. Sofre de anemia falci-
forme (esta semana precisou de uma transfusão de sangue, das grandes, ainda se vê a marca da 
picada no braço). Tenta espantar a solidão, enquanto espera pelos documentos. Assim que eles 
ficarem prontos, poderá finalmente chamar o marido e os filhos que não vê há 14 meses. Poderá 
recomeçar a vida. «O mais importante é isso. É estar viva.» O resto logo se vê.

Segunda fuga. Betelhem tem saudades de Addis Abeba. Das árvores grandes nos jardins. Da 
cerimónia do café, bebido três vezes por dia – e de cada vez chamam-se os vizinhos para a con-
versa. Saudades da Páscoa na companhia de outros cristãos protestantes, reunidos toda a noite 
na igreja. De comer injera, espécie de pão espalmado, feito com um cereal chamado teff, rico 
em ferro. Ela sabe as propriedades todas, estudou botânica na faculdade do marido, agrónomo, 
antes do sufoco político, a falta de liberdade a empurrá-lo para fora da Etiópia, para a Europa, e 
dentro da Europa primeiro para os gelos da Ucrânia e depois para este cantinho onde bate o sol e 
onde ela veio ter, «vamos tentar ficar por aqui, o clima é bom, as coisas são mais baratas, falta só 
arranjar trabalho e estudo».

Terceira fuga. Sergii nasceu em Donetsk, no leste da Ucrânia, onde em muitos restaurantes a 
ementa vem em russo e inglês. Apesar de os pais serem pró-russos, ele sente-se ucraniano, tem 
orgulho no país, participou nas manifestações com a bandeira amarela e azul. Logo depois, 
começou a receber ameaças e percebeu que a família podia pagar pelas suas escolhas. Com pena, 
preferiu fugir do torvelinho da guerra e dos ódios que hão-de permanecer durante muito tempo. 
Passou pela Hungria, obteve o visto que lhe permite circular pela União Europeia, veio parar ao 
Algarve, onde vivia uma amiga da mãe, perto de Albufeira. Andou na apanha da alfarroba, dias 
inteiros de peso no lombo e transpiração, em poucos meses perdeu 31 dos seus 127 quilos. À me-
dida que vai melhorando o português, acelera as leituras de livros de História de Portugal, «uma 
História parecida com a da Ucrânia, sempre em luta com um país ao lado muito maior e mais 
forte». Sente falta de ver os jogos do Shakhtar na Donbass Arena, do hóquei no gelo, dos almoços 
com amigos na Cafetaria Liverpool, da cerveja e só da cerveja («devo ser o único ucraniano que 
não gosta de vodca»), mas sobretudo sente falta da família, do sobrinho. Talvez volte lá de visita, 
mas não para ficar. Não para ficar. 

Quarta fuga. A mais curta, porque Abdourahime só tem 22 anos. Há cinco, trocou a Guiné por 
Angola, acompanhando o tio, um comerciante com loja montada num campo militar, até ao dia 
em que a pilharam e a ele o prenderam. Questões políticas: coisas que não percebeu na altura e 
não percebe agora. Em Luanda, a situação não melhorou. O tio montou nova loja, para os lados 
do bairro da Palanca, mas uma noite vieram uns rapazes, assaltaram-no, mataram-no. Com tanta 
insegurança, Abdourahime abandonou a ideia de abrir uma lanchonete, com hambúrgueres e 
churrasco. Até já havia gerador e botija de gás, deixou foi de haver vontade. Seguiu-se a Europa, 
primeiro Alemanha, depois Portugal. «Agora quero aprender, estudar hotelaria, tornar -me profis-
sional.» Ao almoço come pouco, para não adormecer nas aulas da tarde. 
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Quinta fuga. Saeed é escritor, vai juntando versos no telemóvel, diz que tem um livro inteiro na 
cabeça. Título: Agora eu sou refugiado. Logo ele que durante muitos anos lidou com os refu-
giados que chegavam, aos milhares, à província de Peshawar, fugidos da guerra no vizinho Afe-
ganistão. Nunca pensou que um dia também lhe caberia a mesma sorte. A de escapar ao inferno 
em que a terra natal se pode converter. E ele foi justamente para o coração do inferno, ao serviço 
de três ONG, espalhando nas regiões controladas pelos talibans a ideia de que é preciso resistir 
aos terroristas, não lhes dar apoio nem refúgio. Um dia, escapou a um ataque com rockets. O seu 
carro ia à frente, ficou incólume, acelerou, fugiu. O de trás foi atingido em cheio. Sete mortos. 
Sete amigos mortos. Seguiram-se chamadas anónimas: «Tu és o próximo.» Em pânico, a mãe 
obrigou-o a sair do país. Nunca mais a viu, nem escutou a sua voz. Nada soube dos seus famili-
ares desde que deixou para trás a fronteira, acompanhado por um homem pago pelo pai, com a 
promessa de chegar ao Canadá. Passou pelo Irão, pela Turquia, acabou abandonado, sem dinhei-
ro, algures em Portugal, longe de tudo. Da infância, Saeed lembra-se de andar cinco quilómetros 
até à escola na aldeia seguinte, das 80 reguadas que o professor lhe deu certa vez, das mangas 
enormes, sumarentas, amarelas, de sabor tão intenso que até se cheira à distância. Lembra-se das 
coisas boas e das más. Por exemplo, a bala que lhe era destinada e acabou por matar um tio, que 
se ofereceu para o substituir numa viagem em transportes públicos. Houve uma terceira morte 
a que foi poupado: uma explosão na estrada, pelos ares o carro à frente daquele em que seguia. 
«Não sei porque Deus me conserva. Deve ter alguma coisa para eu fazer.» E sorri. Sorri muito. 
Mesmo quando fala de mortes e perdas e silêncios. «Sempre fui assim. Eu sou este sorriso. Vejo 
o lado positivo das coisas. E sabes o que quer dizer o meu nome?» O sorriso abre-se ainda mais. 
«Saeed Alam quer dizer Happy World. Mundo Feliz. É como eu o vejo.»  
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