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Escuro for rent

Estávamos de visita e Marina guiou-nos pela cidade. Fomos ao miradouro onde as filhas saltam 
à corda com as mães que coxeiam de um pé de cada vez e por isso saltam sempre em alternado. 
Quando eu era criança, disse Marina, decifrando uma parede milenar, tinha saudades da minha 
mãe porque ela só voltava a casa quando era noite, coisa que aqui só acontece de seis em seis 
meses. Estamos na cidade da luz, basta ver a maneira como os tanques de guerra reflectem lá ao 
fundo o sol, estacionados junto ao cais dos cruzeiros. O escuro é uma coisa que tem valor por 
metro quadrado, e então aqui neste bairro, dos morangos de Marraquexe. 

A cidade e o campo é a mesma coisa, disse Marina, em inglês, para nós entendermos, e nós dizía-
mos que sim. A cidade está encrustada no campo. As raízes estão por baixo das casas e às vezes 
as plantas despontam pelos lados. Às vezes há quadrados por aí de mata, onde nascem cenouras 
e cebolas e coentros. Custa ver isto, mas está lá. Nós procurávamos mas não víamos. Eu, pelo 
menos, não via. Mas uma de nós via. Eu vejo, disse Salomé. E nós ficámos a olhar para ela.
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É preciso treinar nas letras, disse ela, olhar bem para elas. Vejam ali: ESCURO FOR RENT. É 
preciso ver letra a letra, sem ler. Como se não soubéssemos. Ler é ultrapassar as letras, mas às 
vezes é mesmo preciso parar e olhar para elas, sem as decifrar. Um é, um ésse, um cê, um u, um 
erre e um ó. 

Oh, há coisas extraordinárias, disse Marianne, a sentir o ventinho que lhe dava no pescoço ali no 
miradouro. Por baixo do mar às vezes há areia molhada. Conheço duas gémeas que têm as duas 
o mesmo nome. No parque ali ao lado já destruíram os baloiços, agora só há muralhas, lindas.

É preciso olhar para as coisas, continuava Salomé, agora falando para David, que a ouvia com 
atenção. Ver o que está lá. Só assim é que consegues ver certas coisas na cidade.  É preciso olhar 
mesmo para elas.

David concordou. David também gosta de levar as coisas de uma maneira, assim, mais literal. 
Uma vez estava um homem sentado num café e disse, batendo na mesa: eu nasci cá! David reagiu 
logo. Nasceste na mesa?
 
Eu aprendi a viver com pesadelos, disse Raffaello a Marina, que nos ia guiando pela cidade da 
luz. Continuo a tê-los mas não dou conta, penso noutras coisas. Uma vez sonhei que tinha sido 
comido por um tubarão, mas isso não era um pesadelo – acordei e não tinha caído da cama.

Nunca mais era noite, não tínhamos dinheiro para isso. 
Lamento, aqui não há galos pretos, disse Marina. 
Mas há pavões, olha ali um, disse Raffaello. 
Sim, mas é branco e azul, disse David. 
E depois? Retorquiu Raffaello. 
E depois, nada, respondeu David. 
E ainda tínhamos um avião para apanhar.

Miguel Castro Caldas com David Vieira, Mariana Fróis, Marina Sousa Amado,
Salomé Sardinha, Rafael Lopes Francisco. Escola n.º 10 do Castelo.

Ilustração de Marta Caldas.
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Altas e Baixas de Lisboa

Alta de Lisboa, a 45 minutos de metro a partir da Baixa. O contrário deve ser mais rápido, é sem-
pre a descer, não é, Dom José?
Esta nova área urbana de Lisboa resultou do ambicioso projecto de juntar numa grande urbani-
zação prédios para realojamento de habitantes de bairros de barracas que foram demolidos com 
prédios de venda livre para quem quisesse ir para lá morar.
Tem quinze anos a urbanização da Alta, mas parece que a Baixa é mais recente, grande parte de 
quem lá anda não a conhece. A cada dois passos nos perguntam onde é o Rossio ou como se vai 
para o Cais do Sodré. Parece que a Baixa resultou do ambicioso projecto de juntar numa grande 
urbanização – daí a centenas de anos – um grande número de visitantes com um reduzido grupo 
de habitantes, apenas em número suficiente para darem informações úteis.
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Mas voltemos à Alta, onde não passa gente a rolar com malas na calçada a fazer perguntas, nem 
se vêem paus de selfies no ar.
Estamos na Associação Espaço Mundo com os filhos daquilo a que os especialistas chamam 
«mistura social induzida», a tal mistura dos realojados com os novos moradores. Já nascidos ali, 
as raparigas e rapazes que frequentam a associação encontraram a mistura feita e sabem que já 
teve dias piores. Os prédios são parecidos, embora se note que uns têm varandas e outros mostram 
defeitos de construção que o passar dos anos tornaram evidentes.
À margem das experiências sociais e urbanísticas há uma estrela em ascensão criada na Alta de 
Lisboa: Renato Sanches, o jogador do Benfica que agora vai jogar lá fora. Nesta sala da asso-
ciação, há quinze dias, foi a despedida do Renato que foi para Munique. Em Julho, também os 
miúdos do bairro vão jogar lá fora, na praia da Costa da Caparica, e numa piscina com ondas em 
Santarém, nas actividades praia-campo.

Estamos na sala da associação, mas há uma voz que insiste: temos que ir explorar.
Pouco importados com transferências de Verão ou com o campeonato europeu de futebol que vai 
começar, saímos para a Quinta das Conchas e dos Lilases, um jardim para todos, onde a mistura 
social não é induzida, só lá vai quem quer, e todos lá querem ir, afinal, nem toda a gente em Lis-
boa tem um jardim assim à porta de casa, que o digam os da Baixa.
Depois do almoço, a caminho da Alta, o telemóvel de um dos rapazes solta a batida do dj Firmeza 
que se mistura com outra música que se ouve ao longe, são as marchas populares dos alunos das 
escolas do agrupamento que estão a acontecer na Escola Secundária Dom José I.
Uma estátua na Praça do Comércio na Baixa, e uma escola com o seu nome na Alta. Há gajos 
famosos, não é, Dom José?

Nuno Milagre com Madalena, Urairatu, Sara, Henrique, Luís, Gerson + Eupremio 
Scarpa e Vivi Costa. Associação Espaço Mundo, Alta de Lisboa, Lumiar.

Ilustração de Bárbara Assis Pacheco.
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Voz 1

Tenho um medo terrível, de falar,
de respirar, de aparecer ao ar livre,
enfim, aqui em Lisboa, não existo;
prefiro, até, que apagues o meu nome.
Se a polícia soubesse que acredito
em Deus, e leio a bíblia às escondidas,
viria com algemas, e levava-me
presa, como levou a minha mãe.
Cidade mansa, hei-de sentir-me bem.

Voz 2

Não consigo contar a minha história.
Não quero sofrer uma segunda vez. 
Desenhei jóias, sim, conheço o fado,
gosto da Amália, da canção do mar.
Pensava que não ia conseguir
aprender português, mas já começo.
Tudo se aprende, é uma vida nova.
Desenho próteses, agora: dentes.
Aqui há uns sorrisos diferentes. 

Refúgio para sete vozes
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Voz 3

Sou da Colômbia, é um país em guerra,
mas tão bonito, e a gente tão simpática;
até os assassinos, quando matam,
sorriem ao matar. Tenho saudades
dos filhos que deixei lá, faz dez anos.
Gostava de voltar, assim que possa.
Trabalho, aceito tudo o que aparece,
falo espanhol, e toda a gente entende;
discriminam-me, às vezes, sim, depende. 

Voz 5

Tive que abandonar o meu país,
era mesmo questão de vida ou morte.
Mataram o meu pai, querem matar-me
porque escrevi a criticar poderes
e no Sri Lanka isso paga-se caro.
Hei-de voltar, e logo que possível.
As coisas mudam sempre, lá também
hão-de mudar. Passaram nove meses.
Guardo os meus pensamentos cingaleses. 

Voz 7

Para aqueles que não seguem o partido
a vida em Cuba ainda é mais miserável.
E os cubanos são aves na gaiola
que cantam toda a vida sem razão
e são felizes sem serem felizes. 
Eu não tinha vontade de cantar.
Agora, aqui, acho tudo bonito,
ainda não vi defeitos em Lisboa.
Esta cidade é uma ilha boa. 

Voz 4

Nasci em África, Burkina Faso,
Casei com uma mulher ucraniana,
vivi tempos na Ucrânia com a família.
O trabalho era bom, tudo parecia
ir correr bem. Só que os miúdos na escola
tratavam os meus filhos com maldade
e, quando me queixei, ficou bem claro
que eu também era escuro e malquerido.
Fugi para aqui. Não estou arrependido. 

Voz 6

Mas o que é que se passa com o Congo
que ninguém quer saber daquela terra?
Um presidente é abatido a tiro
e nem a polícia nem ninguém investiga.
Se alguém se atreve a falar, põe em risco
a vida, e o mundo ignora, os jornalistas  
não escrevem. Há riqueza demasiada,
interesses demasiados, muito perigo.
Espero que Portugal me possa dar abrigo. 

João Paulo Esteves da Silva com Sajith, Tânia, Daniela, Ligia, Elvis, Momini e Deri.
Conselho Português para os Refugiados.

Ilustração de Nadine Rodrigues.
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ANIVERSÁRIO
Antes de vir levei-lhe a comida 
pois caem-lhe as coisas da mão 
como foram e vão caindo ao chão
as sortes e alegrias da minha vida. 

RESSACA
O meu corpo é um barril furado
Vai pingando sobre a minha cabeça.

FARTURA
Era rico. 
Uma gabardina para a chuva era um cobertor

para a noite. 
Os caixotes do Centro Comercial das Amo-

reiras eram generosos. 
Conheci muitos teatros do lado de fora.  
Tinha a barba farta. 
E fui capa de revista. 
Comprei uma gillette. 
Nesse dia almocei bem. 

Um punhado de canções
e um glossário desesperado
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METADONA
Um fino fio de lã 
prende-me o pé a uma oliveira. 
Se o partir estou perdido. 
Vou pelos cabelos. 
Não há remendo que me salve. 

DESVIO DE RUMO
Quase fui do Moulin Rouge à Rodésia 
em cima de uma grade de cervejas.
Ia de botas de tacão, calça boca de sino, camisa

às flores.  
Quase cheguei à América agachado numa chaminé.

Não me deixaram. 
Afinal levei porrada. 
Acabei numa cela com bichos na Cidade da Beira. 

TUDO ISTO É TRISTE
Lembro-me bem da Sopa do Sidónio. 
Agora é um restaurantezinho onde se canta  o fado. 

ARQUEOLOGIA
À beira da estrada de Madrid à Corunha talvez 
encontrem também as ossadas dos meus sonhos. 

RESUMO 
O meu pai era mineiro e bebia. 
A minha mãe era de língua afiada.
A minha mãe tinha a mão pesada.  
A minha filha era bebé e voltei. 

Limpei nafta com uma espátula.
Afundei-me em tanques de óleo de fígado de

bacalhau. 
Saí de Caxias com 700 Euros no bolso. 
Recebi cinco contos por uma foto. 

Às quatro apanhava o barco. 
Aos quarenta perdi o juízo. 
Depois perdi tudo. 
Levei cada coça. 

PONTO ALTO
Dentro de uma caixa de peixe, embrulhado 
num cobertor, era a coisa mais linda em todo o 
Cais do Sodré. Faziam-me festas. 

MATEMÁTICA
Esteve duas vezes morta a minha irmã. 
Por três vezes se deitou na pedra fria.
Por três vezes foi, em duas voltou. 

Eu fiz oito curas. 
Em sete a ressaca venceu.

A minha irmã morreu três vezes. 
Agora a minha irmã não sente frio.
Terei de multiplicar o meu por ela?

DESGASTE
A mecânica pouco exacta 
da minha velha bicicleta 
levou-me da palha à metalurgia
ao fabrico em série das travessas 
ao assentamento cuidadoso dos carris.
Ah o apertar preciso de tantas porcas. 
As vias, as indústrias, as guerras, as vidas.
Erros e caminhos que cruzavam o país.

Enquanto isso, descosiam-se as calças.
Enquanto isso, cansavam-se as pernas. 

Hoje, longe da palha, longe do ferro
e de tudo, cansam-se pois ainda mais. 

Não tenho assim saudades de pedais. 
Tenho saudades da minha Zundapp. 

PAISAGEM 
A tua Mouraria é a minha Musgueira. 
Já não existe. 
Ficou lá parte de mim.
E não segui depois para Moçambique. 
Não perdi a vista em plantações de milho. 
Não desci 300 metros a pique em Fabero de Bierzo
para pôr pedras em cima de tapetes rolantes
e dar descanso intermitente aos olhos. 
Não fui armador de ferro na Venezuela. 
Não lapidei diamantes na Cidade do Cabo. 
Não servi bebidas onde não sabia a língua. 
Fiquei por perto. 
Dancei toda a noite até esquecer os nomes. 
A minha Musgueira é a minha mina de carvão.
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É o meu hotel estrangeiro muito longe.
É parte de mim por onde às vezes passo.
A outra parte é uma berma onde vejo carros a passar. 
Às vezes, ao fechar os olhos, só vejo carros a passar.   
Desconfio que a vista está gasta. 

ESPELHO
A merda que fiz 
Não sabe deus 
Não sabe o diabo 
E não sei eu.
Sabe a minha cabeça.
Lá onde não chego.
Lá onde me escondo. 
Sabe a minha cara. 
Sabe o meu irmão. 

ALEGRIA
A alegria de um pobre é um pacote de vinho 
estilo Minipreço depois de uma noite em claro 
à caça de trocos. Não se come. Talvez, se se 
acabar no Hospital. 

SETE VIDAS
Tive muito mais que sete vidas. 

Vi o mundo, fui ao fundo. 
Ganhei calo e não me calo. 

É que não quis ser triste só em Ponferrada. 

Perdi-me em todas as partes 
de todos os caminhos terríveis
de todas as Espanhas possíveis.

Cobri troços da estrada a sangue. 
A giz desenhei as minhas dores, 
o osso a branco, o sangue às cores. 

Não quis ser triste só em Ponferrada. 
Não pude ser artista em tela ou pedra.

Já tive o ventre cheio  
mas nunca um pé-de-meia. 
Pouca calma, muita alma, ávida veia. 

Atirei-me de carros em andamento.

Deixei para trás cabelos. 
Ganhei feridas.
Perdi anos.
Perdi-me de mim. 

Não estava viva quando vi de novo o dia em Vigo. 
Pedi mais luz só para ver mais uma vez os filhos. 

Não vi, então não vivo. 
Mas tive muito mais que sete vidas. 

Tive muito mais que sete vidas, pra cima de
mil anos dispersos,

Mas os meus dias doces, ah esses, não enchem
nem três versos.

Tive muito mais que sete vidas.
Muito mais que sete vidas, ou nenhuma. 

CAMPO DE OURIQUE
Em tempos contei passos 
no quintal do Júlio de Matos.
Consumi-me de hora a hora.

Fui general sem medo. 

Agora ouço pássaros em Campo de Ourique.
Ouço-lhes de manhã o canto enquanto
no quarto onde, a custo, sobrevivo, 
finjo alegrias, conto os trocos, vou aos dias. 

Levo os jornais para o jardim. 
Leio de tudo.
Leio a metro. 
Leio de ponta a ponta.   
Pois leio como vivi. 
Pois leio como sofri. 

Quanto a tristezas, não sou esquisito. 

OURO
O passado é dor, e não canto. 
Se é d’ouro, não tem encanto.
Se é d’ouro, hoje não vale tanto. 

MENINA E MOÇA
Menina e moça ainda
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levou-me a doença de longe
de volta a casa da minha mãe. 

O que havia de ser não foi. 
Desfiz-me em cuidados.
Desfiz-me.  

E desfiz-me. 
E não me refiz.  

ROUPA DE CAMA
Levaram-me de uma pensão. 
Levaram o lençol da minha vida.
Era largo o lençol e nele cabiam 
todos os que morreram na prisão. 

Levaram-me o meu lençol. 
Não pude levá-lo onde queria. 

Numa fronha desenhei
mamas de mil mulheres
e então deitei-me nela.   

GLOSSÁRIO

MUNDO
Faz olhos grandes.

LIÇÃO
Ver telenovelas para mudar de andar. 

MINISTRO
Onde o pobre não consegue chegar.

ROUBAR 
É trabalho. 

LOBO
Se for velho, correr atrás. 

CONJUNTO
Um fato e uma bicicleta. 
As irmãs antes de partirem. 

CÓCEGAS
Fazer na planta dos pés de uma menina para 
saber se está morta. 

TANQUE
Encher com água que se vai buscar com uma 
lata ao chafariz. A mãe lava lá a roupa quando 
nos cansamos de barquinhos de plástico. 

ÓCULOS ESCUROS
Perderam-se algures na Praça de Espanha. 

MOURARIA
Percorrer com arco e gancheta.  

FREIRAS
Até hoje não fui violado por nenhuma.

NUNCA
Fui pequenino.

LENÇÓIS OU SAPATOS
Coisas que se trocam por uma sopa.

TABERNA
Chamam para entrar e tu tens medo. Não queres. 

CHINCHADA
Aparece a GNR, limpas as cavalariças, levas 
uma carecada. Em casa, porrada. 

NATAL
Uma bic era uma coisa especial.

COOKIE
Levar para baixo da mesa quando há relâmpagos. 

TANGO
Subir para os pés do pai quando ele está 
zangado.

ZONA
Às vezes fazem-te mal até na tua. 

ANIVERSÁRIO (II)
Mais um dia.

CAVALETE
Quem me dera.

PROVÍNCIA
Deve-se comer bem.
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FAMÍLIA
Já lá não tenho. Não vejo há 25 anos. 

CARROS
Arrumar.

TANQUES DE ÓLEO DE FÍGADO
DE BACALHAU 
Não se aguenta.

ANJOS
Refeitório.

VERGONHA
De quê.

GABARDINA
Cobertor.

CORNUCÓPIA
Quentinha.

MÃE 
A minha falecida. Batia-me.

VADITO
Vadio.

MADRASTA
Não cose calças.

FÉRIAS
Sintra, 5 anos, Caxias, 4 anos, etc. 

FÁTIMA
Não cheguei a ir.

PAPEL
Onde toda a gente é livre.

PICAR
Ficas logo bem.

MONTANHA
Fugir para lá depois da escola.

AVIÃO
Mete mais medo que minas de carvão.

SALAMANCA
Uma vez, 3000 pesetas. Fugir para Lisboa. 

RAIVA
Entre aspas.

DEVER
Mas não temer. 

CÃO VELHO
Leva-se para o cimo da montanha e abate-se. 
Às vezes não. 

AMOR 
Não morrer. Aparecer à porta ao fim de uma 
semana. 

FIGOS
Atiram-te ribanceira abaixo.
 

Miguel Cardoso com Manuel, Orlando, Zeferino, Célia Apelos, João Paulo,
Luís Carlos, Osvaldo, e Vítor. Centro de Apoio Social de São Bento.

Ilustração de Zé d’Almeida.
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A Bica do Povo

 Ficou dito que hoje nos encontrávamos na BICA DO POVO. No sítio onde a água bor-
bulha quente e deixa a terra. Onde se vêm lavar as camisas, os lençóis, os tapetes.
 Cá estamos. E podemo-nos sentar aqui mesmo, à beira do tanque.

 Não. Não fui eu a primeira a chegar. Talvez me tenha distraído com a chávena do café. Ou 
a olhar a barca, a olhar o rio.
 Quem primeiro compareceu foi o Gonçalo. «Ah, mas não admira… eu era quem vinha de 
mais perto! Só precisei de atravessar a rua.»
 Sim, depois de uma volta completa às termas. Depois de ter ligado toda a aparelhagem. De 
ter conferido as toalhas e os roupões chegados da lavandaria e os que haveria de mandar para lá. 
«Era o trabalho da minha mãe dantes, nos antigos balneários. Nesse tempo…»
 No tempo em que o doutor Adolfo Rocha chegava de Coimbra. Trocava os sapatos por 
botas cardadas. E Miguel Torga punha-se a caminho de São Leonardo da Galafura. 
 No tempo em que, à saída do hotel, Agustina ajeitava os óculos escuros. Dava dois passos 
miudinhos, abria o guarda-sol, ia até ao ancoradouro.
 Quanto lhe pediria o barqueiro para a levar ao Vesúvio? Cinco mil réis? Oferecia vinte e 
cinco tostões. 
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 A Carla veio a correr da cozinha do Hotel.
 Antes de se pôr a caminho ainda apurara a compota de cerejas. Deixara as cebolas descas-
cadas. A salsa escolhida e as malaguetas no almofariz. «Ai… logo hoje, que se vão juntar aí uns 
figurões para almoçar!»
 E eu a pedir-lhe conversa, a desviá-la dos afazeres! «Não quer voltar para?...»
 Voltar para o fogão?
 Nem pensar! «Deixei a estagiária a tomar conta dos tachos…»
   
 E o Fábio?
 «Ainda lá ficou, de um lado para o outro!...»
 No salão-restaurante, a pôr a mesa para o almoço dos tais figurões. Talheres, pratos, copos. 
«Ai que se me partiu um!»
 «Mas ele já aí vem…»

 Não é preciso correr!
 «Contem-me», pedira eu. E direi o que cada um me disser.

 «Aquas cálidas!» – diziam os romanos que por aí andaram, há mais de dois mil anos.
 E Dona Mafalda a Afonso Henriques: «Badajoz foi um desastre!... E agora, cuidarás da 
alma no mosteiro de Cárquere e curarás o corpo nestas Caldas!»
 Curou-se?
 Diz o Gonçalo que, pelo menos, a rainha Mafalda se sentira obrigada a cumprir a promessa 
que fizera a Maria Madalena. «Construir-lhe uma capela, mesmo em frente da bica das águas 
quentes, se a perna do rei sarasse.»
 Construíra. Boa pedra, bons restauros e ainda lá está a capela. «A bica também: é esta…»
 Sim! Têm-lhe desviado a água e muitos até lha têm vindo roubar. Mas nunca conseguiram 
que a BICA deixasse de ser do POVO!

  Que mais?

 «Bem, isto não é uma cidade!...» «Não… já nem aldeia é!» «Mas ainda temos a vista…»  
«O rio…» «O ancoradouro!»
 E a barca cruzando o Douro, para lá e para cá.
 Para onde?
 «Para a estação do caminho-de-ferro!» «Linha do Douro…» «Vem do Porto, chega a Barca 
d’Alva, via única.»
 E a estação é? «Arêgos! Ainda que fique na outra margem.»

 Ah… Mas esta estação tem uma história!

 Diz o Fábio que não gosta muito de ler. Que não tem paciência para livros. Mas que até ele 
sabe que estação é aquela. «É porque lá puseram uns painéis a contar-lhe a história.»
 O que contam?
 Que um escritor, amalucado como todos os escritores, inventou uma viagem de um tal Ja-
cinto até aqui, ao Douro. «Era um ricaço da cidade. Vinha de Paris e ia para uma casa que a mu-
lher herdara perto de Baião. Pelo caminho, foram-lhe acontecendo desgraças atrás de desgraças. 
Perdeu a bagagem, e quando aqui chegou só trazia a roupa do corpo e uma bengala…»
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 O tal escritor pusera-se a escrever um livro, contando o que acontecera a Jacinto.  «Disse 
umas verdades, escondeu outras, inventou… Parece que é sempre assim!»
  E como havia ele de chamar à estação onde se apeara o tal Jacinto? «Estava lá escrito ARÊGOS!»
 Pois estava. «Mas resolveu pôr no livro que era TORMES!»
 Assim ficara.
 
 E Jacinto?
 Vinha no livro que nunca tornara a Paris. Que entre urzes e limoeiros encontrara mulher. 
Que esquecera as cidades. «Oh!... Quem sabe se ainda por aí não andará?!»
 Pois. Por essas serras que se adivinham para lá do Marão.
 E se nós, os quatro, nos metêssemos na barca, atravessássemos o rio e o fôssemos procurar?
 Vamos?
 Vamos lá!

Filomena Marona Beja com Carla, Gonçalo, Fábio.
Bica do Povo, Caldas de Arêgos (Resende).

Ilustração de Pierre Pratt.
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Palavra de honra, palavra tenra, palavra sangra

Tenho a sala cheia e estou só. Tenho a cabeça cheia de salas onde o meu corpo não quer estar. 
Estou só a dizer isto para que percebam o que nem eu por vezes entendo. Não há nada como 
estar calado. Às vezes até queria falar, só para dizer que prefiro estar calado. Tenho palavras só 
para mim e vocês usam-nas para dizer com elas coisas tão diferentes das minhas que nem estou 
a ver porque devemos fazer isso a que chamais conversar. E não adianta combinar palavras na 
minha cabeça. Farto-me de combinar com elas coisas importantes a horas certas. Para quê, se elas 
depois faltam ao encontro prometido? Nem é preciso dizer quais são, acho que elas já se balda-
ram a quase toda a gente. Olhem a Liberdade, por exemplo, faz-se tão cara e diz-se tão livre que 
até toma a liberdade (sua irmã gémea) de aparecer só quando lhe apetece. Sim, eu devia saber 
que são só palavras, que não têm pernas para nos levar daqui para fora. E, no entanto, digo-as 
ao telefone para que alguém possa do outro lado fazer com elas algo por mim. Há palavras que 
querem marcar encontro comigo a toda a força – Morrer, Isolamento, Hospital, Culpa, Silêncio, 
Moralismo, Tensão, Falsidade, Punição, Castigo, Tristeza, Força, Ódio. Fujo delas, escondo-me. 
Proíbo-me de lhes falar. Proíbo-as de falarem comigo. Depois há outras palavras que nem aque-
cem nem arrefecem, palavras que só querem treta. Que me importa a palavra Ovo, a palavra 
Galinha, se ninguém sabe se nasceram por ordem alfabética ou analfabética? Que me importam 
palavras como Formiga ou Imortal se não posso ser nenhuma delas? Que me importa a palavra 
Vida se aparece apenas em frases feitas, rodeada de palavras Perfeitas?



16

Gostava de voltar atrás. Gostava de não saber falar, para não ter de dizer coisas. Gostava de não 
saber ler, para não ter que ler o que não quero. Mas gosto de escrever e gostava até de o fazer 
assim, sem saber ler nem falar. Porque, quando as escrevo sei que tudo o que procuro saber de-
las, elas querem saber de mim. Querem saber um segredo? Não foi o Jorge Amado que escreveu 
Capitães da areia. Fui eu. Escrevi-o enquanto o li, para matar o tempo. Desculpem, para passar 
o tempo. Aqui não se mata o tempo porque aqui não se pode matar nada. Nem um frango se pode 
matar para cabidela. Tive que converter as minhas armas. Caneta, lápis, borracha, papel, com-
putador são agora o meu exército privado. E começa, na minha cabeça, o galope dos cavalos de 
batalha: e se as palavras Casa, Felicidade, Descontracção, Partilha, Riso, Paz, Família, Diversão, 
Respeito, ficassem de uma vez por todas agarradas para não termos de andar sempre a tentar 
juntá-las? E se as palavras Natal, Calor, Verão, Frio fizessem as pazes sem terem que se misturar 
como falsos amigos? E se a palavra Amor não se escrevesse do lado de lá da folha? E se a pala-
vra Sexo fosse mais sexy nos estudos científicos? E se a palavra Gaja fosse apenas Mulher que 
chama gajos a tipos como eu? E se a palavra Espinho deixasse de se meter entre o aveludado das 
Rosas e os calos dos Dedos? E se a Moral fosse apenas um haltere para levantar logo de manhã? 
E se a palavra Sociedade tirasse um curso de Criatividade? E se a palavra Educação não fizesse 
de mim um erro ortográfico para dar nas vistas? E se a palavra Sossego fosse escrita com ZÊS 
em vez de ÉSSES para que eu me sentisse, assim, mais zozzegadinho? E se a palavra Barreira 
fosse arremessada contra a palavra Obstáculo? E se a palavra Sucesso não se envergonhasse da 
palavra Sentimental? E se a palavra Saudade arranhasse a palavra Vaidade e a deixasse cheia de 
cicatrizes? E se a palavra Coração, batendo mais e mais, nos espancasse até à morte de todas as 
dúvidas? E se a minha palavra Mãe pudesse ser trocada pela presença dela? Poderia ser ainda 
hoje, antes de anoitecer?

Às vezes só nos restam palavras que nada mudam. Mas sem elas ficamos mudos. E talvez surdos 
e até mesmo cegos. Sabes, é mais fácil perceber a vida se dissermos: a vida sabe a papel, sabe a 
cartolina, sabe a pouco, sabe a nada. Não é bem ser mais fácil percebê-la, é mais ser menos difícil 
suportá-la. Sei que tu só gostas de ver desenhos ou imagens sem ler. E tu sabes que só gosto de 
ler sem imagens para ver. Se me dizes hard life, eu digo-te para falares alto, se eu digo copkill, 
tu dizes-me para falar baixo. Se me dizes adidas, eu digo-te nike e não vamos a lado nenhum, 
pelo menos descalços. Se voltas a dar-me aquela música ao acordar, eu dou-te um pesadelo ao 
adormecer. Somos amiguinhos, não é? Os amigos são a família com quem podemos trocar dias 
maus, o resto são conhecidos, vizinhos com quem trocamos pouco mais que bons dias. É tudo 
muito simples, eu faço-te um desenho: as minhas oito pessoas naquele círculo apertado a que 
chamamos Abraço. Estou desertinho para deixar o Deserto. Fiz planos. Não é que tenha perdido o 
interesse pelas curvas e contracurvas, mas agora tenho muitos mais planos. São quase garantidos 
porque acredito em Deus. E Deus? Acreditará em mim?

Emílio Remelhe com Refugiado, Ciganito Monteiro, Guimboló, Com Pelo,
Tolas Tejolinho, Bubu, Cabeção Pés-de-pato, Chevshenko, Osvaldinho Beiçudo,

Patcholi e Fradex. Centro Educativo Santo António.
Ilustração do grupo.
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Thug life

Refrão:
Viver em família não há nada melhor
com o pai fora no trabalho ou na taberna
ficamos bem com a mãe só pra nós
e ela será serva dos filhos por amor...
Crescer é exilar-se, perder a realeza
longe dos pais toda a paisagem é dureza

Viraste ladrão pra imitar os teus amigos
mas é super custosa a vida dos bandidos!
O mal foi descobrires que és muito preguiçoso
estás sempre nas lonas, aterrado e cauteloso
o graveto já está gasto antes de o teres gamado
não tens caixa, não tens férias, não tens ordenado

Achavas que era canja andar na ladroeira
Mas cada assalto tem de ser bem planeado 
é preciso espionar o lugar seleccionado
arranjar ferramentas e armas à maneira
ser ágil, ser robusto, não fazer espalhafato
treinar a escalada, a corrida e o salto

Refrão:
Viver em família não há nada melhor
com o pai fora no trabalho ou na taberna
ficamos bem com a mãe só pra nós
e ela será serva dos filhos por amor...
Crescer é exilar-se, perder a realeza
longe dos pais toda a paisagem é dureza

Não sabes fazer nada, viraste ladrão
sais sempre perdedor é como na roleta
c’o a bófia no teu rasto a coisa fica preta
a vida de bandido é vivida na prisão
pra roubar à vontade mais vale ser banqueiro
porque um gajo honesto nunca junta dinheiro
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Felizmente o chilindró é como uma família
os novos irmãos já fazem parte da mobília
e as mães são os guardas que te vão corrigir 
com horas pra comer e horas pra dormir
mais calma do que a rua a prisa é um doce lar 
o drama é que um dia lá terás de bazar

Refrão:
Viver em família não há nada melhor
com o pai fora no trabalho ou na taberna
ficamos bem com a mãe só pra nós
e ela será serva dos filhos por amor...
Crescer é exilar-se, perder a realeza
longe dos pais toda a paisagem é dureza

Viraste ladrão, não sabias que fazer
da raiva acumulada desde a hora de nascer
talvez tenhas optado pelo ofício errado
quem dera apagar o que foi vivenciado
voltar à barriga de uma mãe novinha em folha
nem velho, nem adulto, viver dentro duma bolha

Saguenail com Apl, Azores, Dede, Madeirense, Maf, Meia-noite, Mira, Padrão, 
Pendão, Sani, Sem Pescoço, Tuno, Vila e Miguel Carneiro.

Centro Educativo Santo António. 
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Estórias sem princípio

Nesta estória sem princípio nem fim entrou um formigueiro e tomou conta de mim.

Se a Bruna não tem nada para contar, dá o mote a estas fúrias que aqui vamos desfiar…
– O tema desta prosa há-de ser a nossa vida. Faz tua a nossa glosa, já tens matéria-prima.

Partida largada fugida!

Fúria 1
O avançado Aladim perdeu dois dentes em combate, um na aula de Ciências e o outro num em-
bate. Foi levado à baliza pelo Mister n.º 1 e levou uma bolada sem mister nenhum. Foi lavar a 
boca, ver o buraco ao espelho, viu nascer lá do fundo um rio vermelho.

Fúria 2
A Adriana, se um dente lhe cai, mete-o numa caixa e dá-o ao pai.
– Pode ser de leite, mas parece marfim, ele faz um colar com um pedaço de mim. Se o puser ao 
peito, vou com ele pra todo o lado, está noutro planeta mas continua amado. Amor de filha é 
canino, incisivo, pré-molar, é duro de roer e mais duro de largar.
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Fúria 3
Um matemático entre nós soma silêncios a fio. Come palavras à boca, desconfia do sentido. A 
aritmética da língua não é de deitar fora, mas gosta mais de contas e de calculadora. Inventou 
outro sistema de base decimal, vai decifrar a linguagem do mundo animal. Na língua humana 
não se fia, é uma coisa à noite e outra de dia. Se lhe pedem pra escrever, se lhe pedem pra falar, 
fecha-se em copas, põe-se a reclamar:
– Eu sou o matemático Diogo, não gosto de brincar com o fogo!

Fúria 4
Uma cena de amor também cabe nestas linhas, com a Jéssica em fuga e o Hugo rua acima:
– Dou-te a minha alma de mão beijada e dizes-me não, à porta de casa?
– De quem é esta voz, que não esteve no jardim?
– É de um miúdo do 7.º que gosta de mim.
Com uma caixa de queques entregou-lhe um segredo e na voz ainda tinha migalhas de medo:
– Dou-te o coração e uma rosa de chocolate, negas o namoro e comes a quilate?
– Que faço ao pé de plástico, com espinhos a fingir? O chocolate derrete e os meus pés vão a fugir.

Fúria 5
Ginasta acrobata com o corpo em linha, a Patrícia treinava, mas só com a sobrinha.
Dobra a perna, dobra o tronco, olha o ponto de equilíbrio. Segura a minha mão, segue o teu instinto.
Vai uma para Inglaterra, custam tanto as despedidas. Que ginástica farão para se manter unidas!
– A saudade aperta, que é da minha companheira? Inglaterra descoberta, volta para a minha beira.

– Ei, essa frase é toda cega! Não se escreve assim. Não tem conta nem regra, parece-me ruim.
– A minha frase é cega, é surda, é coxa, é muda… Verdade ou mentira, diz-me a mim e já me muda.

Nesta estória sem princípio nem fim, tudo o que vier à rede é fixe.
Nesta estória com princípio no fim, tudo o que vem à rede é um pedaço de mim.
Nesta estória sem princípio nem fim, tudo o que vier à rede é fish.

Inês Mendes com Adriana, Aladim, Bruna, Diogo, Jéssica, Patrícia,
Stôr Filipe e JAS. Qualificar Para Incluir.

Ilustração de  JAS.
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A volta ao mundo em quarenta histórias

1
Era uma vez um betinho muito limpinho que vivia numa casa suja suja suja.
Era uma vez uma senhora que mandava empalhar todos os seus animais de estimação.
Era uma vez alguém que dizia não por fora e sim por dentro.
Era uma vez uma mulher que se livrou do feto de um filho seu atirando-o para o buraco da banca.
Era uma vez outro alguém que dizia sim por fora e não por dentro.
Era uma vez um pobre mal-agradecido que pedia coisas emprestadas e depois as depreciava.
Era uma vez uma mãe cantoneira que ralhava com os transeuntes que enxovalhavam a calçada.
Era uma vez um anjo que salvou uma criança de ser esmagada por um comboio.
Era uma vez um psicopata que tentou assaltar um banco com uma pistola de brincar.
Era uma vez um namorado que emigrou e arranjou mais uma namorada no estrangeiro.
Era uma vez um menino brasileiro que ressuscitou quando já estava deitado dentro do caixão.
Era uma vez uma viúva que andava com a mão embalsamada do marido defunto dentro do carro.
Era uma vez uma rapariga que queria morrer a dormir.
Era uma vez um menino morto que ressuscitou e pediu água ao pai durante o seu próprio velório.
Era uma vez um rapaz que andava de boxers num dia de chuva e de gorro de lã num dia de calor.
Era uma vez uma pessoa que pela frente dizia bem e por trás dizia mal.
Era uma vez uma bruxa que enganava toda a gente porque tinha uma casinha muito asseada.
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Era uma vez umas pessoas tão famosas que toda a gente conhecia a vida delas e as prejudicava.
Era uma vez os beijos do cinema que são faz de conta.
Era uma vez uma vedeta que não queria ter um duplo quando tinha de fazer saltos mortais.
Era uma vez um actor que chorou falsas lágrimas verdadeiras pensando numa história triste.
Era uma vez uma menina que estava farta da avó mas tinha medo de a ver morrer.
Era uma vez um adulto que queria ser de novo criança porque esquecera os sofrimentos da infância.
Era uma vez uma criança que queria ser adulto o mais depressa possível porque crescer custa.
Era uma vez uma mãe cerebralmente morta que dava à luz um bebé nas primeiras páginas dos 
jornais.
Era uma vez uma pessoa que estava de mal consigo mesma e vingava-se julgando severamente 
os outros.
Era uma vez o marido de uma actriz que ficava cheio de ciúmes quando ela simulava cenas de sexo.
Era uma vez um rapaz que não deixava a namorada usar calções.
Era uma vez uma moça que rompeu com o namorado quando e apenas porque ele mudou de escola.
Era uma vez um menino que desejava ter uma santa morte embora estivesse de perfeita saúde.
Era uma vez um sujeito tão ganzado que se julgava no tempo do D. Afonso Henriques.
Era uma vez uma comunidade onde as pessoas casavam tão cedo como os reis de antigamente.
Era uma vez uma viúva que verificava a virgindade das noivas antes do casamento.
Era uma vez um cemitério onde de noite se ouviam assobios e bofetadas.
Era uma vez um ricaço que sabia que o dinheiro não paga um sorriso.
Era uma vez um pobre que sabia que o dinheiro só compra o que não tem valor.
Era uma vez um menino que foi ao encontro de uma alma penada e pregaram-lhe uma partida 
assustadora.
Era uma vez um avô desenterrado a quem a família sacou os cachecóis do FC Porto que ele levara 
consigo.
Era uma vez uma conversa de crianças que girava em torno de sexo e de morte.
Era uma vez um grupo de crianças que falavam alto umas por cima das outras para não se ouvirem. 

2
Quando eu crescer devagarmente depressa
Quero falar com a boca cheia de palavras velhas
E cuspir novas palavras afiadas como canivetes
Mais redondas do que a terra
Mas também achatadas nos pólos.
Ser amado e muito amada 
Ser amada e muito amado
Sobretudo por quem é belo e proibido
Sobretudo por aquilo que me chama e arde comigo
Na noite que é tão longa a seguir ao jantar.
Quero amar e falar durante horas seguidas
Numa cama larga que demora a aquecer.
Quero amar e falar para não morrer.

Regina Guimarães com Maria João, Fábio, Simão, Bruna, Beatriz, Cláudia, Júlio, 
Mª Isabel da Fonte e PAM. Qualificar Para Incluir.

Ilustração de PAM.
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Vade retro!

Vai-te embora, põe-te a milhas, que já não te posso ver,
foste o céu, és o inferno, levei tempo a descobrir:
uma porta que se abre custa muito a fechar
uma porta que se fecha foi tão fácil de abrir.

Vai-te embora, vade retro, onde não te possa ver,
bebi frascos de perfume, não foi pra me perfumar,
vendi livros por uns trocos, e não foi por não os ler,
tive nas mãos uns copos que já não pude beber.

Eu fiz danos, consequências, mais do que quero lembrar,
faço lutos, faço lutas, faço falta a quem me quer,
escrevo sobre a minha vida à espera de viver,
quem espera sempre alcança, foi o que ouvi contar.

Mas agora eu tenho a força, vai-te embora!,
fecho a porta para sempre, vai-te embora!,
olho pra ti e não te desejo, não te desejo, vai-te embora!,
cumpro as fases, agora eu tenho a força, vai-te embora!,
tenho um lugar à minha espera lá fora, eu tenho a força, vai-te embora!,
eu tenho a força, vai-te embora!,
eu tenho, tenho,
vai-te embora!

Pedro Eiras com Amílcar, Diogo, Fernanda, Gil, Jorge, Miguel, Nuno, Renato,
Rocha, Tânia e Nuno Sousa (mais algumas palavras de poetas ameríndios mudados 

para português por Herberto Helder). Casa do Outeiro.
Ilustração de Nuno Sousa.
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O importante é participar

– Lua!
– Dinossáurio!
– Sol!
– Sol!
– Eu disse primeiro!
– Não, fui eu!
– Não importa, estamo-nos nas tintas para quem foi o primeiro!
– Dá cá mais cinco!
Brincamos, estamos à volta da mesa, temos calor, temos as mãos húmidas, temos as faces cora-
das. Não temos só calor. Estamos tristes, não somos suficientemente velozes, estamos contentes, 
ganhámos. Medo ou alegria, estamos excitados: o importante é participar!

– Deixamos Oisemont, deixamos Amiens, deixamos Péronne e Herleville, Liomer e Saint-Ouen. 
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Partimos, aí vamos nós, miudagem, toca a fazer as malas, vamos mudar de casa! Paris, Avran-
ches, terminou.
– Deixamos o gato, não levamos o cão.
– E as amigas e o vizinho?
– Deixamos o gato, não levamos nem o cão nem os amigos.
Não é divertido mudar de casa, perdem-se todos os amigos! Mas o quarto é maior, no jardim ou-
vimos o galo, gostamos muito quando ele esvoaça e pousa. Olhamos por cima da sebe: está cheio 
de novos amigos. Perde-se um dia, ganha-se o amanhã: o importante é participar!

– Pousa o copo, vai-se partir!
– Que loja é esta? Há ervilhas por todo o lado!
– É uma lojita catita! Há pizzas por todo o lado!
Partimos um telemóvel, a mamã parte uma cristaleira, o papá parte um sofá, partimos todos um 
copo! Que raio de loja! Oh lá lá! Mas não se deve, não se deve não, não temos interesse, não faças 
aqui, não faças isso e não voltes a fazer! Então passamos a esfregona. E depois um dia saímos. 
Vamos à loja. Cruzamo-nos com um cão. Encontramos uma bola. Ouvimos um porco. Vemos 
passar um cavalo. No pátio da escola está um elefante. Entramos na loja. Direitos às prateleiras 
das garrafas de vidro que se partem com vinho que corre por todo o lado. Eh lá… talvez deixemos 
o cão, a bola, o cavalo e o porco.
Partir mas não tudo: o importante é participar…

– Ai! Ui!
É um coelho que dá uma dentada. É uma gaivota que faz cocó em cima de nós! É a vida que dá 
uma patada. É aguçado, o dente do coelho. A patada da vida também, às vezes. Faz doer. Senti-
mo-nos mal. Pomos flores numa campa, sangramos um pouco, colamos um penso em cima da 
mordidela, e depois, um dia, estamos curados, pegamos na trotinete e na bicicleta, pegamos na 
prancha e nos lápis de cor e desenhamos:
– Flores!
– Uma bola de futebol!
– Uma estrela e castanholas!
E de cabeça cheia de «animalejos», crococães, helicórnios, chupiões ou melrotos, desenhamos 
bem ou mal: o importante é desenhar. Pomos a música de que gostamos, isso anima-nos, dá-nos 
vontade de dançar, tocamos um instrumento, tocamos bem ou mal: o importante é tocar.

Julia L., Kenny T., Sandro, Béryl T., Jessica G., Steffy J., Nathalie Millot e
Ella Balaert. Beaucamps le Vieux.

Ilustração de Sodoyez. Tradução de João Rodrigues.
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A melhor das drogas

O telefone é a vida. Não ter telefone não é comigo.
Quem não tem telefone não tem nem um amigo. 
Felizmente todos temos um! O primeiro que tive tinha eu oito anos.
E isso foi há tanto tempo que já nem nos lembramos. 

   Skype, Facebook, SMS, Snapshat
   Com toda essa tralha fico bem activo. 
   É preciso isso tudo para comunicar.
   Por telefone é melhor do que ao vivo.

Se estou a jogar na consola e tenho uma mensagem, paro logo tudo. 
Quando não tenho, passo-me de todo
E até uso o telefone para a televisão. 
Com ele posso até mudar de canal. 
Com a minha aplicação especial. 
Mas deixar que mo roubem, isso é que não!
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   Skype, Facebook, SMS, Snapshat
   Com toda essa tralha fico bem activo.
   É preciso isso tudo para comunicar.
   Por telefone é bem melhor do que ao vivo.
 
    Entro, saio e vou prà «consola».
    Como à pressa. Mal durmo.
    Mas estou sempre à coca aguardando mensagens.
    Quero falar e quero imagens. 
    É muito mais giro estar sempre a teclar.
    Passamos o tempo a tagarelar.  
    
Com o Périscope, até se podem ver mortos. Eu cá não vejo, para não ficar de olhos tortos.
Não se vão ver coisas para apanhar cagaços. Mas um dia serei um videasta.
Como o La Fourchette, como La Salle, como Casse-Brolide, que há lá na escola.
E farei dubsmash: dobrarei filmes, como um bom estarola!

   Skype, Facebook, SMS, Snapshat
   Com toda essa tralha fico bem activo. 
   É preciso isso tudo para comunicar.
   Por telefone é bem melhor do que ao vivo.

Para namorar é melhor que os bilhetinhos que mandamos quando o professor não está a olhar.
Pelo Messenger é preciso ter jeito. No Skype há cuidados a ter:
Não se usa a câmara para discutir. Namorar sem imagem é igual a falar.
Apesar do que dizem, o telefone é que é pra valer.

   Skype, Facebook, SMS, Snapshat
   Com toda essa tralha fico bem activo. 
   É preciso isso tudo para comunicar.
   Por telefone é bem melhor do que ao vivo.

Léa, Rose, Pauline, Maria, Emmanuel, Lisa, Tristan, Justine, Dorian, Nicolas,
Samuel, Mathieu, Nahéla, Wesley, Damien e Gilles Lahrer. Amiens.

Ilustração de Furu. Tradução de Manuela Torres.
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Na encruzilhada dos caminhos

Lily-Rose está sentada. É assim há anos. Está sentada na encruzilhada dos caminhos, entre o 
colégio e a casa de repouso, perto do pequeno bosque e do Repouso dos animais selvagens. Virou 
costas ao terceiro caminho, da glória e da riqueza, montanha árida e infértil; sentada à entrada dos 
dois outros, observa as pessoas que passam. E espera.
Nascido nos arredores, Walter teve muitas vezes de lutar para sobreviver. Tinha um café onde à 
noite tocava gaita de beiços, mas um dia entrou um atirador louco e feriu-o gravemente. Após 
uma longa estada no hospital, decidiu partir e visitar um máximo de países. Sabia que depois de 
ter trilhado o caminho da vida suficiente, seguia o da vida ideal. Desde que regressou, ajuda todos 
aqueles que lhe pedem conselho a não fazerem a escolha errada, que os conduziria à má vida.
Fanny tem 19 anos, gosta de se divertir, de andar na farra. Gosta de festejar, de curtir e de ver um 
filme quando está cansada. Para Fanny, a vida é isto!
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Aos 28 anos, Amandine é professora de matemática. Era cabeleireira quando, de repente, ao 
ajeitar o toutiço de uma cliente desagradável, se apercebeu de que era tempo de mudar de rumo.
Lisa viu o seu teatro ser consumido pelas chamas. Andou desesperada até ao dia em que se lem-
brou de abrir um refúgio para animais. Reencontrou então o sorriso, porque se o teatro havia sido 
a sua vida, cuidar dos animais infelizes era a sua felicidade!
Hannah já tinha encontrado o amor quando decidiu abandonar tudo e partir só, de mochila às 
costas, à procura de novas emoções e de novos encontros. E tinha regressado, mais forte, repleta 
de recordações, pronta a avançar e, porque não, tornar a partir?
Aos vinte anos, Ryouma, jovem Tibetano, tinha procurado a sabedoria e a verdade espiritual 
através da Mongólia e do Nepal, dormindo aqui, caminhando acolá, orando por todo o lado na 
sua busca sem fim.
Horu não se chamou sempre assim. Este jovem polícia do grupo de intervenção especial fora as-
sim baptizado pela família que o acolhera no Japão. Passara um ano naquele país, para aprender 
a língua e compreender melhor aquela cultura poderosa, que produzia mangas e filmes de anima-
ção, mas também religião e artes marciais.
Rose tinha partilhado um verdadeiro momento de felicidade com um homem que regressara a Gua-
dalupe. Importava-lhe pouco que a felicidade não tivesse durado, dizia, que durasse um instante ou 
eternamente, o importante era ser feliz! Para ela, todos os caminhos eram de alegria e de vida.
Não sei onde estou, não sei onde vou, mas sei de onde venho. Parto para o desconhecido, para 
não mais voltar. Parto para o desconhecido para não mais tornar a partir. Quereria visitar todos os 
países, ver todas as paisagens, falar com todas as pessoas, mas não sei para onde ir. Partir para a 
Índia, África, a América. Pelo mar, por terra ou até pelo espaço, quem sabe. Partir só. Partir longe. 
Partir onde?, pergunta Tom.
Lily-Rose levanta-se. Esperara por ele.
Juntos seguem o caminho do amor.
Lily-Rose começou só, mas não acabaria só. 

Antoine, Amélie, Jennifer, Elisa, Clara, Marine, Tom, Adrien, Nicolas, Sandrine e 
Marie-Florence Ehret. Bernaville.

Ilustração de Scaglia. Tradução de Isabel Lopes Cardoso.
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Carta a um botão de ouro

Caro botão de ouro,

Acabo de chegar a um país que não conheço e que por certo tu nunca verás. Será um paraíso 
tropical, uma dessas repúblicas das bananas tão na moda? Contudo, não há nenhum altifalante 
no alto dos minaretes, nem discursos tonitruantes sobre a próxima orgia futebolística. Quem é 
que pode garantir-me que estou mesmo num país no norte da Europa e não numa reserva natural 
abaixo do Equador? Há ruído, odores intensos, insectos a zumbir e flocos de pólen a cair do céu e 
a pairar no meio da vegetação que possui todas as gradações de verde. Dizem-me que este jardim 
dos virtuosos está cheio de cata-sonhos. Mas onde é que eu estou?
 Quando te expliquei que ia partir, não acreditaste, pensavas que eu estava a brincar. Não sei bem 
o que vou conseguir fazer aqui, mas em todo o caso vou fazer o possível para me safar. Caminhei 
todo o dia através de uma floresta mental, nas ruas pedestres dessa capital de região entorpecida. 
Há muitas luzes e as pessoas cirandam para lá e para cá por motivos que ignoro. Mesmo assim 
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julgo reconhecer rostos e expressões. Espero que gostes desta carta – apesar de recear que nunca 
chegues a lê-la – e que ela te faça pensar nos poemas que dantes eu gostava de ler-te quando está-
vamos na varanda a olhar para o céu a maldizer todos estes corruptos. Agora sento-me num banco 
sem querer dar a impressão de que estou à espera. E deu-me então para isto: histórias engraçadas 
que partilho com os vizinhos no banco do parque. Há meia hora não nos conhecíamos, e agora 
parece-me já que seremos amigos para sempre. É sem dúvida a magia da palavra em acção. 

Dois namorados muito pobres querem por força estar juntos. Um dia ele parte em busca de 
comida; e quando regressa de mãos a abanar pergunta à namorada se por acaso ela ainda tem 
qualquer coisa. Mas ela ficou nua ao sol, a bronzear-se na varanda. 
– Que estás a fazer?
– Estou a aquecer o nosso almoço.

Cuidado, para que as crianças não ouçam estas tretas. São autênticas esponjas, sobretudo quando 
a coisa é picante. Olha, ouve só esta que me contou o meu pai chadiano: 
 Nas margens do lago do Chade, um pastor descobre na Bíblia uma bela frase: «Deus é amor», 
que traduz em língua Kim por Deus tem um pipi. Nesse mesmo livro afirma-se que o amor de 
Deus é imenso. Em língua Kim, isso dá: o pipi de Deus é colossal!
As pessoas põem-se a imaginar coisas estranhas. E a coisa continua com: «Nem todos os pesca-
dores verão o reino dos céus ». O pastor traduz aplicadamente: Vocês, pequenos pescadores que 
estais na margem do rio para pescar peixinhos, nunca verão o reino dos céus. Perante isto, os 
aldeões pensam: Bom, vamos deixar de pescar peixes!

Toda a gente desata a rir. Já não se pensava no resto. Havia apenas o sol a bater-nos no rosto e 
éramos inocentes, felizes por tudo e por nada. Os nossos antepassados gauleses eram negros, e 
nós tínhamos um coração enorme, uma vontade de nos sentirmos leves e de misturar as nossas 
línguas, porque temos o nosso verdadeiro destino e porque somos livres, mesmo que tenhamos 
apanhado alguns tabefes, e apesar de parecer que isso espevita o amor. Dir-me-ás se tenho razão.

Vincent Guillier com Claire, Naïme, Jean-Gilbert, Amandine, Roselyne, Justine,
Aytan, Yolande, Ilham, Luna, Narmin, Adeline, Amandine, Cherine, Tanguy e Reda. 

Amiens.
Ilustração de Scaglia. Tradução de Manuela Torres.
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Panela de pressão

O meu marido e eu trabalhamos na Seb. A panela de pressão.

O meu sonho era ser camionista ou marinheiro, ou maquinista dos comboios. Mas aí, entre o lar 
da terceira idade e o cemitério, no apartamento, desisti de sonhar. Quando havia uma morte na 
minha aldeia, em Billy, os sinos tocavam três vezes antes do enterro. Isso acabou, porque inco-
modava. Toda a gente se conhece em Billy, salvo os que habitam atrás da igreja: gente que veio 
da cidade, que desconhece os caminhos que se trilhavam em Billy, com as pessoas sentadas nas 
suas cadeiras, conversávamos, entrava-se nas suas casas, bebíamos um café. Saudades da nossa 
juventude. Havia humanidade. Havia uma mentalidade. Recordo um velho senhor que num dia 
destes  caiu e as pessoas passavam ao lado sem reagir. Chamei os bombeiros. Um deles disse-me: 
«Ele fez isto para chamar a atenção.» E o meu marido que se sentiu mal no autocarro. Insuficiên-
cia respiratória. O motorista disse que ele era um drogado e pediu aos passageiros para o porem 
na rua. Desde os anos oitenta descemos, descemos. Não fazemos senão descer.
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A panela de pressão.

O meu vizinho corta-me a relva, é uma forma de relacionamento, mas tirando a minha prima não 
tenho amigos. Passei todo o Inverno como um idiota, sozinha. Quando a minha filha me ameaça, 
digo-lhe: bate-me e eu faço queixa na polícia. O meu filho deixa-se espancar na escola. Estava 
coberto de nódoas negras. O meu marido disse-lhe: «Bate tu também! Dá-me um murro a sério!» 
e o rapaz partiu-lhe o nariz. Então o meu marido disse-lhe: «Vês, vais entrar no sexto ano e agora 
já sabes defender-te.» O temperamento picardo é mesmo assim: arranca de imediato…

O que nos diverte são os disparates da nossa juventude. As noitadas antilhesas em Fouilloy. 
Arroz. Morcela. Um copinho de ponche e dançar até de madrugada. A gente das Antilhas nunca 
se cansava. E depois o baile. E aí instalava-se a zaragata. Os mais belicosos eram os de Mareuil. O 
meu irmão sozinho contra vinte, imagine-se como os despachou a todos. E isto acontecia por um 
nada. Por uma palavra enviesada. Ou porque alguém pisara outro. Uma vez um fulano deu -me 
uma estalada e a minha mãe rachou-lhe a cabeça com um sapato de salto alto. A mim apetecia-me 
agarrar numa cadeira e desancá-lo. O que nos divertíamos!

A panela de pressão.

Gostaria de ter uma casa isolada na montanha. Ou partir para as ilhas. Mas tenho medo da água, 
tenho medo do avião. Tenho vertigens. A televisão? Na televisão não há nada. Está sempre ligada 
mas é só para ruído de fundo. A vida? Nada se pode prever. Quando é preciso rir, rimos. Quando 
é preciso chorar, choramos. Mas mesmo assim quero acrescentar uma coisa: um patrão é normal 
que tenha dinheiro para manter o seu negócio, mas o dinheiro não impede a humanidade. Nós, 
quando trabalhávamos com o meu  marido, os patrões foram formidáveis connosco. E há que 
ver, para o centésimo aniversário da panela de pressão, os doces que lá havia! Bolos com a forma 
de ferro de engomar, com a forma de batedeira… e, evidentemente, com a forma de panela de 
pressão.

Gérard Alle, Bernadetter Brun, Régine Capard, Rosemonde Tripier. Corbie.
Ilustração de Sodoyez. Tradução de Eugénia Leal.
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Não há nome bonito para a guerra

Estavam os dois no cais da estação, e viria em breve o momento de se separarem. A guerra ga-
nhava terreno. À espera que alguém se decidisse por fim a ganhá-la.

Guerre ou Krieg… Sejam quais forem as línguas e os países, não há nome bonito para a guerra.
Em breve os soldados estariam às portas da cidade. Em breve os lobos seriam largados. Era 
tempo de afastar as crianças, de as esconder e de as proteger de tudo aquilo.

Porque as crianças são feitas apenas para receber amor, e seguramente não para ver a guerra de 
perto. Seja qual for o país.

Ela tinha então decidido mandá-lo para longe, o seu filho. Tinha uma família na zona protegida. 
Uma tia com quem pouco contactara, mas que estava disposta a acolher o seu filho. O tempo que 
fosse preciso, tinha-lhe ela assegurado.



35

No caminho que os levara à estação, não tinham dito palavra. Nem ela nem ele. Nem uma pala-
vra. E no entanto os pensamentos acotovelavam-se na sua cabeça. Quando voltaria a vê-lo? Que 
lhe sucederia durante esta ausência que se anunciava longa? Quem iria buscar o pão, quando ele 
tivesse partido?

Ele tinha medo por ela. Tinham-lhe dito que nem todas as histórias têm necessariamente um final 
feliz. Tinham-lhe dito que aqueles que ficavam poderiam não sobreviver. Tinham-lhe contado 
coisas mais terríveis umas que as outras. Tinham-lhe falado de mortes atrozes, de túmulos que só 
esperavam encher-se de soldados.

Mas nisso ele não acreditava. Porque as crianças não são feitas para acreditar em coisas dessas.

– Mamã, não quero ir - dizia ele -, por favor, deixa-me ficar.
– Vais ver, vais estar bem lá. Eu estive lá há muito tempo. Era durante as férias, passávamos o 
tempo a correr de pés descalços nos campos. Fazíamos corridas com carrinhos de mão. Fazíamos 
festas aos cavalos. E dávamos-lhes de comer também, às vezes. Vais ver, vai ser fantástico.

Ele estava-se nas tintas para os cavalos e os carrinhos de mão.
O que ele queria era andar de bicicleta debaixo da torre de ferro.
O que ele queria era ver os animais do circo de inverno, sobretudo os elefantes bebés.
O que ele queria era jogar à baliza e ganhar jogos com os amigos.
O que ele queria era que tudo fosse como antes.

Porque frequentemente as crianças são mesmo feitas para não aceitar as asneiras dos adultos.

Mas havia qualquer coisa de tão intenso no seu olhar que ele não tivera coragem de lhe dizer 
aquilo. E então ele decidiu que sim senhor, ir seria fantástico.

Desde logo porque tão belas lembranças não podiam ter sido totalmente inventadas. E depois 
porque as crianças, por vezes, têm vontade de não entristecer os adultos.

– Mas, de qualquer modo - disse-lhe ele -, vou ter saudades tuas.

Kimberley, Kordelya, Mathéo, Maxime, Mehdi e Cécile Hénnerolles. Amiens.
Ilustração de André Zetlaoui. Tradução de João Rodrigues.
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Elevador mágico

Em Abbeville há mulheres que fazem tricô, que fazem croché, e que gostam de fazer isso. Pre-
param o Dia Mundial do Tricô. Haveria então, neste planeta, uma associação secreta, pacata, 
armada de longas agulhas? 

Os coletes da avó… A pura lã que dura sempre, a camisola que se pode desmanchar e voltar a 
tricotar. Lavar a lã do carneiro recém-tosquiado… Fiá-la… Tingi-la? Sim, sim, com as plantas 
do jardim e até mesmo com as urtigas para o verde, espigas douradas para o amarelo, beterrabas 
para o vermelho, a anileira para o azul, os fetos, mas dos novos, senão a tinta fica castanho sujo. 
Toda uma ciência simples, alegre. Uma arte da paz. 

Nada a ver com a pele do carneiro que, aos doze anos, tinhas de tornar macia, impecável, à força 
de grandes esforços, para o enxoval do teu futuro casamento.



37

As mãos tricotam e fazem croché sem parar, o fuso da tua infância ganhou uma manivela, fa-
zendo avançar quilómetros de chouriço multicolor! 
Então, até as árvores se moldam em vestidos às riscas, em saias de cores vistosas. Forçosamente, 
com essas camisolas pronto-a-vestir dos armazéns, as mãos tricotadoras têm de encontrar quem 
aquecer. O fio passa por entre os dedos, áspero ou macio, o fio está vivo e desliza como o tempo.

As agulhas trabalham, e tic-tac, tic-tac, relógio fiel, elas meditam ou limpam a cabeça que perde 
o comando, e tic-tac, tic-tac… O espírito evade-se, o objecto ganha forma. Tricota-se até seios na 
praça de Abbeville, de todas as formas, da cor de todas as peles! Mamas descaradas, seios artísti-
cos que se oferecem ao olhar de quem quer que passe! 

O espírito evade-se, viaja. A volta ao mundo? Ora, Jules Verne já está ultrapassado! Que diria o 
teu avô se te visse a falar por cima de uma pequena e estranha placa? Se te visse a discutir com 
um ecrã com o teu filho, que está no outro canto do mundo, ele que, para telefonar, tinha de ir à 
mercearia! E o teu antepassado, ao entrar no elevador? «Socorro! Acudam! É magia!». 
Mas se tu agora tivesses um elevador mágico que te levasse aonde tu quisesses, no espaço e no 
tempo… Que te projectasse para onde tu sonhas estar… 
E zás: até Tunes «Bom dia, querida mãe, venho comer o teu cuscuz», e zás: até ao paraíso, com 
os teus mortos queridos, e zás: até Agadir, para estares com o teu tio que adorava essa terra, e zás: 
mil latas de tinta na mão para voltar a pintar o mundo, e zás: o dia em que consegues passar no 
exame! 
Os nossos filhos irão talvez inventar esse elevador mágico, com um botão de cima para o futuro 
e um botão de baixo para o passado, botão da direita para viajar em terra, botão da esquerda para 
a viagem imaginária… 

Mas tu já tens a tua máquina mágica, tens o teu pequeno amigo na mão, múltiplo e variado, 
evasão certificada, sonho garantido, tempo suspenso, curiosidade saciada, encontros fabulosos, 
sensações, emoções, segredos desvendados…
Toma, fica com o meu, 156 páginas, lê-o, leva o tempo que quiseres, vais ver como é bom!

Annie Krim com Khadija Ez Zyn, Mélanie Testu, Nahla Béjaoui, Fatiha Kious,
Mélanie Dupacq, Lydie Baudelin. Abbeville.

Ilustração de André Zetlaoui. Tradução de Manuela Torres.
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Macaco adoptado

De vez em quando ler Balzac é muito fixe. Aprende-se a ler, a escrever e a dançar. Sabemos 
também o «é» do passado e o alfabeto. Retemo-nos nos A, nos O, como Zhora ou Rochdi. Ou-
vimos Abdelkarim e Naïm que falam demais e a Johanna que nos confessa que mais tarde será 
cabeleireira. O Adama resmunga um bocado, diz que precisa de silêncio, que sem isso nunca ter-
minará o puzzle. Então, para o chatear, pomos música. E o som aumenta, bom dia ao ritmo. Que 
modela as palavras de Mosta e de Lyna Mahyen, palavras que cospem e que batem.
Vejam isto! Vejam isto!
Logo a seguir, contámos O Principezinho, a história de um tipo que mora mais alto que o 15.º, 
que vê o céu e a terra, mas que é pobre demais para ter uma casa.
Vejam isto! Vejam isto!
É tão pobre que fica sentado numa cadeira o dia todo, sem hamburger nem peixinho vermelho 
para o animar.
Vejam isto! Vejam isto!
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Então, ele encontra um cão abandonado, dá-lhe de comer as coisas que ele desenha num caderno, 
carneiros, porcos, uma data de coisas vivas que voam das páginas e vão aterrar noutro sítio. 
Vejam isto! Vejam isto!
Entetanto, Adama terminou o puzzle. Então fazemos zapping do Principezinho para uma história 
de piolhos. E isso muda tudo, porque na cabeça de Mamadou, a bela Lou, que como tem pio-
lhos, já ninguém lhe dá beijos, já ninguém lhe diz «I Love You» e olham para ela com nojo. Mas 
estamo-nos nas tintas.
Vejam isto! Vejam isto!
Já chega de cabeças com piolhos, vamos inventar uma história só para nós. E vamos começá-la 
como deve ser, com um belo era uma vez um pai macaco e uma mãe macaca que tiveram um 
bebé que não queriam de todo. Então abandona-se o bebé macaco à porta dos lobos e os lobos 
adoptam-no. Fim da história? Não, sete anos mais tarde o bebé macaco quer conhecer os seus 
pais. Deixa então a família que o acolheu e perde-se na floresta. Chama, chora.
Vejam isto! Vejam isto!
Outros lobos, muito maus, querem comê-lo, mas a família de acolhimento salva-o e o bebé ma-
caco volta a ir morar no apartamento dos lobos. Conclusão, às vezes é melhor não contar com os 
teus pais verdadeiros.
Vejam isto! Vejam isto!
Depois, como já estávamos fartos de histórias, fomos para o McDonalds e pedimos umas «happy 
meals», misturadas com Sprite e Cola, mergulhámos as batatas fritas em ketchup e trincámos os 
hambúrgueres.
Vejam isto! Vejam isto!
Um dia super fixe, mas sabemos que um dia não são dias, que a vida é dura, que ninguém anda ao 
mesmo ritmo e que a felicidade joga às escondidas connosco ou aos polícias e ladrões.
Vejam isto! Vejam isto!
Amanhã será diferente. Talvez não haja Principezinho em cabeças com piolhos.
Amanhã talvez que já nem sequer sejamos macacos adoptados.
Vejam isto! Vejam isto!
Mas amanhã ainda vem longe.
Vejam isto! Vejam isto!
E é juntos que faremos uma parte do caminho, que iremos como hoje ao parque St. Pierre, 
que nos cruzaremos com uma joaninha verde, com uma aranha azul e com rãs selvagens.
Sim, amanhã.
Vejam isto! Vejam isto!
Irmãos e irmãs, cores misturadas mas nunca adoptadas.

Abdelkarim, Rochdi, Naïm, Zohra, Johana, Adama, Laurence e Pascal Millet.
Amiens.

Ilustração de Furu. Tradução de João Pedro Bénard.
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De mãos atadas

Um fulano convocara-nos a todos à mercearia nessa sexta-feira. Um tenente da polícia. Por causa 
daquilo que parecia ter sido um homicídio. Um fulano tinha sido encontrado, com os olhos fura-
dos e com tudo o que havia de morto, no bairro de Chicago em St-Firmin e nós éramos possíveis 
testemunhas do drama.
De notoriedade local, os habitantes atribuíam a alcunha de Chicago a um passado particular-
mente brutal e agitado, de tal maneira que eu preferia não saber o significado de um outro bairro 
da cidade chamado Madagáscar!
Evidentemente, toda a gente na região conhecia o defunto. Diabo! Era proprietário de uma deze-
na de casas rodeadas pelos respectivos terrenos. Mas o que pode alguém fazer com 2000 m2 de 
terreno a não ser dar cabo da saúde a mantê-los? A menos que seja dar cabo da saúde de outra 
pessoa qualquer. E depois, de qualquer maneira, toda a gente conhece toda a gente. Mesmo os 
segredos inconfessados.
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Não gostei de ir parar ao Episol numa sexta-feira. Normalmente, as nossas oficinas são à terça e 
à quinta, e eu gosto dos meus pequenos hábitos, de um quadro fixo, isso descansa-me. Encontro 
os meus amigos nas oficinas. Amigos? Conhecidos? Em qualquer caso, verdadeiros companhei-
ros de infortúnio. Enquanto fazemos as nossas saladas conversamos sobre tudo o que nos toma a 
vida: as rendas demasiado caras, os fins de mês intermináveis, os assédios administrativos, os ofi-
ciais de justiça, a educação das crianças, as doenças delas, os pais ou a ausência destes últimos… 
Quebra o isolamento e faz bem…

O tenente fazia perguntas, eu não ouvia. Observava a Jacqueline a tricotar. Ela tinha apostado que 
conseguia acabar a camisola antes do fim do dia, ou seja, antes do fim da intervenção policial. Eu 
seguia o movimento das agulhas, o desfiar da lã, e a minha imaginação tecia a sua própria intriga 
à volta do enigma criminal. Envolvia o tráfico de conchas e de mexilhões numa lagoa despejada 
das suas rãs por parisienses alérgicos aos iscos, de vacas loucas testemunhas das manobras de 
uma tarântula gigante e criminosa que escondia as suas pegadas nuns chinelos de lã tricotados à 
mão…

Desatei a rir nervosamente quando o polícia me agarrou nos pulsos para me pôr as algemas. Tinha 
nas mãos o alfinete para búzios com que tinha espetado os olhos daquele proprietário execrável 
que me tinha mandado embora depois de me ter obrigado, durante anos, a dar cabo da saúde na 
manutenção daqueles inúteis 2000 m2 de terreno…

Francine Dutertre, Miguel Heurtois, Christelle Hodiquet, Pascale Lanterne, 
Marie-France Leboeuf, Lysiane Macrez, Yolande Mercier, Chantal Minet,

Patrick Poitevin-Duquesne, Sandy Théron. Saint Firmin.
Ilustração de André Zetlaoui. Tradução de Mariana Vieira.
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Os Arrastadores da escola

Conhecem os Arrastadores? São oito, oito especialistas, estrategas em deslocações, lentidão e 
aceleração. Para entrar no clube muito fechado dos Arrastadores, são precisas várias qualidades: 
conhecer perfeitamente o seu terreno de acção, escadas, corredores, esconderijos, saber esperar 
pelo momento oportuno, não fazer barulho, não se deixar apanhar, e correr depressa, muito de-
pressa, a toda a ganga.
Ser um Arrastador é também divertir-se, divertir-se à brava, viver em grupo.
Com efeito, face aos Arrastadores erguem-se os impiedosos Agarradores. A dificuldade está toda 
em esquivar-se-lhes. Se um Agarrador te deita a mão, estás feito. O castigo será uma hora de 
exercício escrito, a expulsão da sala de aula ou, o pior de tudo, o Conselho Disciplinar, que tem 
lugar na Sala Negra, onde o culpado, fechado numa jaula, não se pode defender. Naquela manhã, 
os nossos oito Arrastadores arrastavam-se pela escola. Posicionados no primeiro andar, estabele-
ciam o seu plano de acção. O objectivo era uma viagem a Paris. Portanto, escapar aos Agarra-
dores depois de se terem arrastado todo o dia, sair da escola e voar até à capital.
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Nas paredes aparecem inscrições mágicas que só os olhos exercitados dos Arrastadores decifram: 
palavras estranhas, setas, sinais apontando numa direcção ou noutra. Um a seguir ao outro, na 
ponta dos pés, os Arrastadores atacam o primeiro corredor. Está tudo calmo. Eles conhecem esta 
calma, sabem que os Agarradores já deram pela falta deles nas aulas e estão-lhes no encalço.
A seguir ao primeiro corredor, uma escadaria. Colados à parede, descem lentamente, degrau após 
degrau. O primeiro debruça-se sobre o corrimão para avaliar a distância até ao próximo corredor. 
Sobressalta-se, dá meia-volta e dirige-se precipitadamente em direcção aos seus amigos: ao fun-
do dos degraus está um Agarrador, imóvel, com ar feroz, com as longas tesouras que lhe servem 
de dedos a tamborilar sobre o corrimão metálico da escada! Enquanto aguarda as suas vítimas, 
os seus olhos vermelhos brilham na penumbra. Tic tic tic, os dedos de metal do Agarrador. Bum 
bum bum, o coração dos Arrastadores.
De súbito, o batedor volta-se para os seus companheiros, um abrir e fechar de olhos, e ei-lo que 
se lança, desce os degraus a todo o gás e passa sob as barbas do Agarrador, que não perde um 
segundo e lhe dá caça.
O caminho está livre! Os nossos Arrastadores cortam à direita, perseguidos por quatro intrépi-
dos Agarradores. Esquerda, direita, os Arrastadores atraem os perseguidores para o corredor de 
fogo, que atravessam sem problemas graças à sua combinação ignífuga, enquanto os Agarra-
dores, abrandando, se vêem obrigados a ir buscar os extintores para continuarem a perseguição. 
Corredor de fogo, em seguida corredor de gelo, e depois o corredor de açúcar em que um outro 
Agarrador fica preso: já só restam dois atrás dos Arrastadores.
Luz ao fundo do túnel: e tempo de dar uma corrida e saltar para o exterior!
Vitória! Paris está no papo.

Perrine Le Querrec com Paul-Guën, Angélina, Mehdi, Felicia, Malik, Malheau,
Antoine e Maëva. Amiens.

Ilustração de Sodoyez. Tradução de António Gonçalves.
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Johnny

Não sou caçador de leões. Nem de coelhos.
Não há leões na Picardia, e os coelhos correm depressa demais.
Sou caçador de caracóis. Apanho imensos. Um verdadeiro predador. Na semana passada, foi a 
abertura da caça. Oh, sim, porque há uma estação para a caça aos caracóis, é uma espécie prote-
gida, não se pode fazer assim à toa.
E como choveu um bocadinho na semana passada, fui para a floresta caçar caracóis, com o meu 
cesto, as minhas botas e a minha espingarda (nunca se sabe, um caracol ferido pode tornar-se 
muito agressivo, por isso é preciso lembrarmo-nos da espingarda).

Após uma hora de buscas, continuava a não encontrar nada. Estava prestes a voltar para casa, 
quando ouvi uma voz nos arbustos.

Era um cantor abandonado
Que não olhava para trás
Com a certeza de que os blues tinham sido inventados
Só para ele, essa noite…

Aproximo-me. Debruço-me. Afasto as ervas. Pergunto-me o que se esconde ali, que faz tanto 
barulho. E encontro um caracol cor de vinho.
Foi assim que o encontrei.
Nesse momento, estava longe de suspeitar que se tornaria um dos meus melhores amigos. Devia 
ter dito para comigo: «Olha, que estranho, um caracol cor de vinho que canta tão alto!» Devia 
ter-me perturbado. Mas estava demasiado contente por não voltar de mãos a abanar. Apanhei-o, 
para o fechar no meu cesto. Mas ele pôs-se a cantar:

As portas da prisão
Em breve se fecharão
E lá a minha vida acabará
Como a outros aconteceu já

Isto partiu-me o coração. Disse para comigo: Mas então? Ainda se tivesse doze! Mas só tenho 
um. Decidi entrar na conversa.
Disse-lhe:
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– Como te chamas?
Ele disse-me:
– Johnny!
Disse-lhe:
– Estava-se mesmo a ver. E onde vais, assim, Johnny?
Respondeu-me:
– À ANRHARTP de Beauvais.
Disse-lhe:
– Fazer o quê?
Ele disse-me:
– Trabalhar, claro!
Disse-lhe:
– Mas… já olhaste para ti?
Ele disse-me:

O quê? A minha cara?
O que é que tem a minha cara?

Disse-lhe:
– Não é uma questão de cara! Tu és um caracol!
Ele disse-me:
– E então?
Disse-lhe:
– Não tens braços nem pernas? Como vais tu trabalhar?
Ele disse-me:
– Na ESAT de Cayeux, vi um tipo que não tinha braços. Montava puxadores de portas com os 
pés.
Foi assim que ele me convenceu. Mas ainda havia um pequeno problema. O Johnny não tinha ar 
de estar a dar por isso. Disse-lhe:
– Sabes que Beauvais ainda fica a vinte quilómetros? Sabes quanto tempo leva a um caracol fazer 
vinte quilómetros?
Ele contentou-se em cantar:

Traças o teu caminho
Para continuar a procurar
Traças o teu caminho
De razões para esperar

Fiquei definitivamente convencido. Propus-lhe levá-lo de autocarro. Durante toda a viagem, ele 
cantou:

Gosto tanto de ti
Gosto tanto de ti
Gosto tanto de ti…

Nicolas Jaillet com Marie-Juliette, Margot, Christophe, Adrien. Beauvais.
Ilustração de Furu. Tradução de Mariana Vieira.
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As trigémeas de Rollin 

Siloé: – Ao princípio, foi como um «bug»…
A autora: – Um bug?
Siloé: – Sim, uma falha! Sangue, lágrimas, separação, divórcio, família de acolhimento, morte, 
carnificina… 
A autora: – Eh…
Vanille: – Mas tu vais escrever isso?
A autora: – Vou. Vou escrever «ao princípio foi como um bug, sangue, lágrimas, separação, di-
vórcio, família de acolhimento, morte, carnificina» … 
Vanille: – Pois, e mais tudo o resto. Fiquemos por aqui. Assuntos-tabu, segredos de família!
A autora: – Segredos de família, sim… É com isso que se fazem filmes ou romances, mais ou 
menos bons…
Siloé: – Eu cá não tenho nada contra os intelectuais, mas a minha vida não é um romance… 
Vanille: – A minha também não, e, além disso, não gosto de ler!
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Baïa: – Eu cá gosto! Adoro!... Quando leio, esqueço a vida e os professores chatos! Tenho quinze 
anos, e quando o professor me diz que não passo de uma criança, apetece-me desfazê-lo. Já não 
sou uma criança, faço tudo lá em casa, porque a minha mãe está a ir-se abaixo, e então eu ajudo-
-a. Vou às compras, arrumo a casa, lavo a louça… Conhece muitas crianças que façam tudo isso?
A autora: – Para falar com franqueza? Não. Estou a precisar de apanhar ar… E se nos deslocás-
semos um pouco, meninas?
Vanille: – Como? 
A autora: – Pormo-nos a mexer, sair daqui, por favor! Vamos para outro sítio. Bute!...
Baïa: – Quer ir até ao nosso bairro?
A autora: – Sim, boa ideia! Mostrem-me onde vivem…
Siloé: – Vamos mostrar-lhe a nossa cabana.
A autora: – A vossa cabana?...
Baïa: – Sim, a nossa cabana, no meio dos arbustos. É lá que nós as três nos escondemos, ouvimos 
música, a Adèle, a Lina Mayyen, SCH, sem parar, é lá que falamos do futuro… 
A autora: – Esperem lá, acho que me escapou qualquer coisa. Vocês são irmãs? 
Siloé: – Não!!! Mas é como se fôssemos. Adoptámo-nos umas às outras, tipo trigémeas, está a 
topar... Temos os mesmos sonhos.
A autora: – Não, não estou a topar… Trigémeas? 
Siloé: – Sim, trigémeas! Baïa, Vanille e eu fazemos parte do mesmo grupo, no mesmo colégio, 
é como se fôssemos irmãs. 
(Baïa levanta-se da cadeira para ir dar um beijo a Siloé, Vanille levanta -se da cadeira para se en-
roscar nos braços de Siloé e de Baïa.)
A autora: – O que é que quer dizer «temos os mesmos sonhos»?
Baïa: – Bem… quer dizer sair daqui! A independência! Não queremos casar porque um divór-
cio custa mais caro do que um casamento. E arranjar um tipo fixe, mesmo em concubinato, é 
bom não sonhar muito com isso!... Vamos realizar o nosso projecto, uma formação «Jardim de 
Infância» e depois abrimos a nossa própria creche. Deixamos para trás Amiens e todas as más 
recordações… Quando falo disto ao meu pai, ele diz: neste Verão vamos a Marselha, lá faz bom 
tempo, há muito sol…
Siloé: – A senhora é escritora. O que vai fazer com a nossa história?
A autora: – Um dia tentarei, sublinho, tentarei, contar a história de três raparigas - ainda mal saí-
das da infância - que tinham um único desejo: recomeçar a vida a partir do zero.

Um texto de Laura D, Alyson S, Pauline S com Catherine Gualtiero,
numa tarde do mês de Junho de 2016, num dia bonito, à sombra. Amiens.

Ilustração de Sodoyez. Tradução de Manuela Torres.
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Memento mori

– Cabeça de morto.
– Tu é que és.
– Porquê «tu é que és»?
– Chamas-me de cabeça de morto, respondo-te «tu é que és».
– Não te chamo cabeça de morto. Digo-te «cabeça de morto» porque ali, à nossa frente, está uma 
cabeça de morto. Há mesmo muitas. Vinte e oito ao todo. 
– Não se diz cabeça de morto, diz-se caveira. E à nossa frente, está uma obra de arte. Chama-se 
uma vaidade. Eu sei, estudei-a nas aulas o ano passado. E se há tantas, é porque é uma série.
– Uma série? Com todas estas caveiras, é Walking Dead.
– Não é nada disso, em arte, uma série é um conjunto de obras que repetem o mesmo motivo.
– E uma vaidade? É o quê? 
– É para lembrar que o tempo passa, que só estamos de passagem na terra. 
– Não tem graça nenhuma. Como é que se chama o artista?
– Titus Carmel. 
– O quê? Titus Cardan? 
– Não, Carmel! 
– Caramelo?
– Nos teus ouvidos é que há caramelo. Carmel : C.A.R.M.E.L. Titus Carmel.
– Ah, chegaram! Não é assim muito cedo. Venham, vamos ver Nithard.
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– O que é que estás para aí a dizer? Não é cedo demais para ver Nithard?
– Nem tarde nem cedo. É agora. Venham.
– Mas diz lá quem é esse Nithard? 
– É o sobrinho de Carlos Magno. O primeiro que escreveu um texto em francês. Morto em com-
bate. Espadeirada na cabeça. 
– Cabeça de morto.
– Mais uma? 
– E aquele, quem é? 
– Santo Riquier. 
– Cabeça de morto também. 
– E este? 
– Santo Vigor. A força industrial ao serviço dos vossos solos.
– Mais uma cabeça de morto!
– Normal, é o que resta. A cabeça. A caveira, se preferirem.
– São relíquias. 
– Relíquias? O que é que vem a ser isso? 
– Restos. Como quando comes frango. No fim, no teu prato, só ficam ossos. Aqui é a mesma 
coisa.
– Comeram o Santo Riquier?
– Claro que não! Morreu há tanto tempo que só ficou isto. A caveira dele. O resto perdeu-se.
– A minha mãe diz sempre que é preciso ter tudo muito bem arrumado.
– O meu quarto é uma barafunda. O Santo Riquier nem havia de conseguir encontrar lá a caveira 
dele.
– Mas como é que se pode ter a certeza que é a caveira dele, desse Santo Riquier? Podia ser a 
caveira dum outro qualquer. 
– Porque uns especialistas disseram. Vieram de muito longe para inspeccionar as relíquias e dis-
seram: «Não há dúvida nenhuma, é o Santo Riquier.» A mesma coisa para Santo Vigor, Nithard  
e todos os outros.
– Inspector de relíquias: que raio de profissão.
– Inspector Derrick, a minha mère vê isso, não é nada divertido.   
– Já agora, quando é que ele morreu, esse Santo Riquier?
– Há muito tempo.
– Ou seja? 
– Foi antes dos telemóveis. Mas depois de Jesus Cristo. Entre os dois. Grosso modo.
– Cá a mim, todas estas caveiras, todos estes esqueletos, põem-me de rastos. 
– Tem piada ficar de rastos dentro duma abelha. 
– Uma abelha? Mas o que é que estás para aí a dizer? 
– Então… A abelha de Santo Riquier. A abelha rainha de Santo Riquier. Está escrito à entrada. 
– Se tivesses lido bem, tinhas ficado a saber que é uma abadia e não uma abelha. 
– Abadia ou abelha, cá a mim, todas estas caveiras, põem-me de rastos. 

Amandine, Mélanie, Sophie, Corentin, Timothée, Manuel, Christine,
Florence, Laura, Paulin, Khadija, Aude, Pierre-Antoine, Jean-Claude Lalumière.

Saint-Riquier.
Ilustração de Scaglia. Tradução de Eduarda Dionísio.
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Recordações

As pessoas dão o que não têm, não sabem nada de nada, mas dizem o que lhes vem à cabeça, jul-
gam, insultam, pela frente, pelas costas, não fazem ideia como isso pode magoar, não imaginam 
as feridas, visíveis e invisíveis. 
 
O que é que isso pode fazer?

Faz mal!

Muito mal!

Nunca falo das minhas feridas, é demasiado doloroso, guardo-as cá dentro, mas às vezes elas 
explodem, e então escondo-me para chorar. Elas acordam por si e, sem prevenir, batem à porta da 
minha memória e das minhas recordações.

As minhas recordações, boas e más, uma verdadeira salsada, são aquilo que eu era, aquilo que eu 
sou, aquilo que eu serei, é a construção de mim, o meu ADN, mistura de areia, movediça, e de 
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rocha, o meu cofre-forte, com as minhas fraquezas, também. É um autêntico puzzle, deformado, 
geométrico, um pouco como a Guernica, o quadro de Picasso. A princípio não se entende nada e 
depois vê-se tudo, como se lá estivéssemos, a violência, o sangue, a morte, o rosto da morte. Esse 
quadro é a sua visão do insustentável. As minhas recordações são o filme, de amor e de horror, da 
minha vida, como dois antebraços tatuados de dois marmanjões a fazer braço-de-ferro.
Nunca se sabe à partida qual dos dois vai ganhar, senão não seria um jogo; como na vida?

Não sei pintar, mas às vezes apetece-me escrever poemas em voz alta, com as minhas recorda-
ções. Pensava que os poemas eram escritos apenas pelos tipos que estavam na prisão. Detesto as 
prisões, mas sei que às vezes elas nos são impostas, e que há prisões interiores, como as feridas, 
conheço bem. 

Para os meus poemas escolherei letras cor-de-rosa e negras, como a vida e a morte.

A como Amor e Amizade
B como Boa sorte
C como Ciúme, Coluche, e Chocolate
F como Flores e Felicidade
J como Jogos de Ciúme
M como Magia de Natal e Morte
O como Ódio
P como Pitbull
R como Racismo
S como Sol e Sonho
T como Torta de atum 
VM como Visão da morte

Tudo isso será misturado no meu poema, o meu primeiro encontro com o António, o prato que-
brado com caramelo colado que atirei pela janela, o charuto do meu pai que eu tinha fumado e 
besuntado de terra para que ele não notasse. A minha maior vergonha foi quando eu tinha dois 
anos e a minha mãe me levava à escola na bicicleta atando umas cuecas suplementares no guia-
dor, mostrando assim a todos que eu era uma mijona, o meu primeiro parto, foi tudo uma correria, 
fui à clínica e zás, o bebé saiu, eu não senti nada, não foi como há nove meses, quando ele entrou 
cá dentro, foi mesmo o contrário. 

Quando ouço a canção da Jeanne Moreau, le Tourbillon de la vie, apetece-me dançar, cantar, e 
também chorar, porque nessa canção ela incluiu tudo, até parece o puzzle da minha vida, com as 
minhas recordações.

As recordações são o que me resta enquanto espero para ver o que aí vem… 

Thierry Crifo com Maria Baliva, Stéphanie Croutté, Micheline Vaujois,
Henriette Bellart, Maria Pires, Sandrine Vallery, Remy Bellart. E Anne Kanny,

Mélanie Tavernier, bibliotecárias. Gamaches.
Ilustração de André Zetlaoui. Tradução de Manuela Torres.
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Como falam as paisagens

Como falam as tuas paisagens interiores. Tudo começa com o despertador do teu cochon-dingue. 
O animalzinho desgasta, arranha a sua gaiola. Arranca-te da calma do sono. O teu corpo na cama 
era como um lago numa ilha. Os teus sonhos desaparecem. As suas asas acariciam outros lugares. 
Malta, Marrocos, Grécia e Espanha. A ponte de um navio de cruzeiro. As pirâmides. O galope 
dos cavalos da Camarga. E há estes sonhos de outros lugares. Os olhares dos desaparecidos. A 
infatigável alegria da tua mãe. Este diálogo por entre os túmulos com o espírito do teu pai. Tu 
descobres o quase eterno. Ele descobre-se como uma estrada que se apaga com o vento. 
 
Depois, murmura a tempestade da cólera. Nos teus braços, nas tuas pernas. Desemprego. Fábri-
cas fechadas. Precariedade dos agricultores. Falta de produtos saudáveis. Poluição. O mesmo 
buraco nos teus bolsos e nos cofres do Estado. Os preços que sobem até ao pescoço. É necessário 
sangrar-te para teres um naco de carne vermelha. Privar-te para encher os pratos dos filhos. E 
isso abala-te o sangue, esse blá-blá sobre as redes, enquanto se faz má cara aos vizinhos. As 
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luzes publicitárias rasgam as ruas e os ecrãs. Tudo grita slogans para afogar o sentido da vida. 
Dispersamo-nos, perdemo-nos em desejos inúteis. As pressões de compra torturam os miúdos. 
Eles quase que passam do biberão ao telemóvel. As tempestades de consumo arrasam o planeta.

Por vezes o medo desliza nas tuas veias. Propaga-se uma grande obscuridade. Ruínas na cabeça 
como após a guerra. As ameaças de atentados nas cidades. Perguntas-te quem pode ficar a salvo.
 A coragem resiste, tal como uma seara que cresce no teu coração, quando as cores aparecem nas 
flores. Tu pensas no homem que amas. Ele não disse que estava doente. Deixou a vida sem um 
queixume.  

A pena é um deserto que te seca. Quando é a fome e o fogo nos teus pensamentos. Quando te 
moves em torno de questões e a vida torna-se cinzenta. Quando os amigos já não vêm porque o 
frigorífico está vazio. Quando lavaste bem o chão e o mosaico não seca, que há como que uma 
tristeza no solo. E o vazio que têm, aqueles que pretendem fazer greve pelos outros mas que não 
pensam senão na sua felicidade. As notícias na rádio são tristes como um Outono que não mais 
acaba. 

A alegria salva-te. Este mar cujas vagas vão até à ponta dos teus dedos. Quando vês os teus filhos 
a crescer e a desabrochar. Tens sempre nos olhos estes movimentos de luz que foram os instantes 
dos seus nascimentos. Guardas nos lábios o gosto da imensidade. As marés do amor deixam mor-
rer as medusas do medo.

A esperança é um murmúrio de floresta virgem ao crepúsculo. E às vezes nada mais que um 
limpa-neve. Quebra o gelo das nossas dores. 

Christine Bideaux, Rose-Marie Boëtte, Cédric Bonfils, Sylvie Delahaye,
Valérie Delanné, Gladys Dubosqueille, Mélina Figuin, Sophie Fournier, 

Frédéric François. Bairro de Elbeuf em Amiens.
Ilustração de Scaglia. Tradução Helena Barradas.
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Diário de viagem por fora e por dentro – 10 de Junho de 2016

Levantaram voo numa nave de paredes brancas.

Abrir os olhos para correr melhor, rolar no meio das almofadas, bater com a cabeça no olho.
Lavar as papilas das orelhas para apreciar-saborear um cookie de frango-fiambre assado, um al-
perce redondo como as costas, um tomate com perfume a cereja.
Fechar os olhos para ver melhor a velha com os pés cheios de calos,
num dia de grande maré nas costas da Bretanha,
reflexos prateados no mar e na casa da falésia.

Eram sete, Leitão, Cavalo-Gato, Joaninha calma, Panda da capuchinha, Girafa na estrela, Prin-
cesa borboleta e até um bebé azul. Disseram coisas importantes uns aos outros:
«Deitar dentes fora, isso não se faz, prefiro dá-los aos meus pais»
«A noite é preta, gosto do preto como do passeio depois de ter chovido»
«Na fricção do silêncio, exercito-me a respirar»

Na Índia, ficaram a saber um segredo repugnante, come-se com as mãos, o que não é de somenos.
Pior ainda, nunca se come com a esquerda. Porquê? É delicado explicar... Impossível, é horrível!

Abriram as páginas da sua memória, se a perdermos, podemo-nos esquecer de nós num sítio 
qualquer, esquecer quem somos, também podemos tornar a encontrá-la de repente e recordar o 
medo:
«Um dia, num pântano, fui mordido na coxa por uma grande serpente verde e os meus irmãos 
salvaram-me»
«Uma noite, fui seguido por um homem que tinha bebido. O homem gritou, “Vai-te deitar!” Corri 
até casa e comi os rebuçados todos»
«Uma noite, o monstro do livro irrompeu pelo meu pesadelo adentro. A mamã consolou-me»
«No meio do barulho do trovão, o candeeiro caiu do armário abaixo. Gritei, “Pai, socorro!”»
«A trovoada tinha durado muito tempo, acordei de noite a gritar»
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No Japão, para escrever, gostam de viajar ao acaso, escrever como se fotografa, estar presente-
-vivo apenas por um instante. No Japão, é diferente, escrevem poesia com o nariz, com a língua e 
com as orelhas, também. Espiar a natureza, observar o mundo com os olhos, com a pele, cheirar 
o ar, escrever três pequenas linhas, é quanto basta.

Olhos fechados
vozes humanas
no sino que toca

Ar ligeiro nos meus pulmões
triângulos pretos nos meus olhos
senti verdadeiramente bater o meu coração

A minha face ardente
em cima da mesa fresca
uma sexta-feira de Primavera

Gosto do amarelo
forma rectangular
na transparência da erva

Atrás de uma montra
do fundo de um grande corredor
faço sinal a mim mesma

Um pássaro preto no céu de trovoada
desejo de levantar voo
com ele

Vi o azul da parede
da cor do mundo
tinha classe

Por entre as paredes de tijolo
o barulho de uma buzina
atravessa os meus olhos fechados

No reflexo
de uma montra
tudo se funde de nós

Psssssssssss o pulverizador, ding-dong os sinos, a sua nave posou não longe de um tulipeiro. Na 
erva húmida. De olhos fechados, de olhos abertos, estão em casa.

Rohan, Lylia, Emma, Lili-Rose, Curtis, Lisa, Lola, Émilie, Rosita, Nazlie,
Claire Landais. Abbeville.

Ilustração de Furu. Tradução de Isabel Lopes Cardoso.
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