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CHEGÁMOS DE CHARRETE 

 

Uma bela charrete! Uns belos cavalos! 
E nós todas frescas, porque ainda éramos novas. Trajadas de seda e de tule. Azul, vermelho-fogo. 
Verde-água, a mais bonita de todas. 
Não se vai de qualquer maneira para uma festa no palácio do Conde de Monte-Real. 
 
Festa ao pôr-do-sol. 
Os salões abertos para o jardim. Música de instrumentos antigos. Criados a oferecer bebidas e trufas 
de chocolate. 
Tantos criados! 
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Não admira, a casa é tão grande! 
Sim. E um dia, irá ser perdida ao jogo pelo último Monte-Real. 
Ah! 
 
Perdida na roleta. Mas isso já foi no tempo do Estado-Novo. 
«Claro! Se ainda houvesse monarquia, o Rei havia de ter acudido ao Conde!»  
«Ai acudia, acudia! E é por isso que eu nunca gostei da monarquia!» 
«Não?!... mas se calhar, com um Rei, não estávamos tão pobres como estamos agora.» 
 
Quem disse? Quem disse?! 
 
Os campos eram pobres. Uma leira que agora dá mirtilos mal enchia um saco de trigo. Leira 
arrendada. Por isso, só metade do trigo era para quem a trabalhava. 
E agora, ao colher dos mirtilos? 
«O que toda a gente sabe! Eu até já fui para as galerias da Assembleia protestar contra o desrespeito 
pelo nosso trabalho!» 
PRÁ RUA! PRÁ RUA! PRÁ RUA! 
«E a ti, não te puseram na rua?» 
Sim. Mas, pelo menos, tinha gritado. «E se fosse no Estado-Novo...» 
Não gritava. Ninguém gritava, nas galerias da Assembleia. 
 
Pois não. 
Nesse tempo, os Legionários do Castelo batiam, até nos miúdos que pisavam a relva. 
E havia um canteiro tão fresco, tão verde, à volta da estátua de Afonso Henriques! Apetecia tanto 
pisá-lo! 
 
Nós, vindas de charrete do Castelo para aqui, mal conseguimos passar na rua das Damas. Rua 
estreita, de outros tempos. 
Mas cá chegámos! 
E como o tempo agora é outro, demos com o palácio muito estragado. 
Tectos repassados pela chuva do Inverno. Os globos dos candeeiros tapados com plásticos. 
Vai ser preciso pintar o antigo quarto de vestir do Conde. E vamos pintá-lo: uma parede lilás, outra 
branca. Quando o sol bater na parede branca, encherá a outra de luz. 
Já não andamos de charrete nem vestimos de seda verde-água. Mas haveremos de nos pôr no meio 
do salão a ouvir tocar instrumentos que ainda não foram inventados. 
Diremos que nos esquecemos da idade. 
Dançaremos. 

 

 

Maria Luísa, Amália, Silvina e Ermelinda 

Com FILOMENA MARONA BEJA 

No Centro Social da Sé – Lisboa 
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QUEM-QUERS- QUEM-QUERS-QUE-SAI-A-CON-TI-GO 
 

 

 

O caso deu-se no mês de maio do século vinte e um, e se estou aqui é porque a sorte me fez  viver 
para contar e conto já, sem demoras nem jigajogas. Era o ano em que se comemorava uma data de 
anos do vinte e cinco de Abril, ainda havia papelinhos no chão, e eu ia ao centro de dia visitar a 
minha mãe barra minha avó, depende da idade em que me acharem. Veio estudar os idosos, foi logo 
a primeira coisa que um me 
disse ao abrir para uma sala 
cheia de velhinhos. Não, venho 
visitar um antecedente meu. 
Não, agora não sai daqui 
enquanto não nos averiguar de 
cima a baixo. E logo a sra. 
Vera me perguntou se eu 
achava que o seu cabelo era 
liso ou encaracolado, eu sei 
que é difícil porque está 
apanhado, minha senhora, não 
sei dizer porque está todo 
esticado para trás. Ao lado uma 
velhota dizia, quero morrer. A 
sra. Vera desenha nas mesas, 
disse o sr. Garcia, mas tapo 
com o caderno se vier uma 
monitora. Uma exposição 
sobre o 25 de Abril forrava as 
paredes da sala, fizemos 
desenhos do Salgueiro Maia, 
recortámos fotos do Salazar e 
do Zeca Afonso. E depois 
enfiaram-nos umas camisolas a 
dizer 25 de Abril sempre para 
descermos o desfile dos cravos. 
Escravos? Não, dos cravos. 
Ah, dos escravos, é que eu não 
oiço bem, pois, o desfile dos José Smith Vargas 
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escravos, claro, isto é sempre a mesma direcção. Fui à varanda e duas velhotas malandras, a Purbina 
e a Umaiya, achegaram-se-me e fecharam atrás delas os cortinados, ficámos ali numa intimidade 
entre panos com o sol a bater na janela. O meu pai deu-me um ratinho muito velho. E a minha mãe 
deu-me uma ratinha nova. Bem, começaram a ter filhos e passado um tempo a casa ficou cheia de 
ratos. O portentoso senhor Marco que escutava atrás do tecido entrou em cena e ficámos muito 
apertados. Não faz mal, eu sou o rei. Pensei que já não havia reis. Isso é nas histórias, mas na 
realidade a coisa é vera, é veríssima. Mas o cabelo esticado, não dá para ver. Era uma vez eu a 
morrer era uma vez nada era uma vez um menino que reclamava com a professora. Uma vez a 
minha mãe deu-me uma coelhinha branca, bebé, e o meu pai deu-me um coelhinho muito velhote. 
Juntei-os numa gaiola e não é que ele se atirou para cima dela? E começaram a nascer coelhinhos? 
Não, a gaiola era muito pequena. Depois do almoço mandam-nos para o pátio e fecham-nos a 
quatro trancas. Para não fugirmos. Oh céus, mas para onde é que se foge neste mundo. Ora para 
onde, para a estrada, atraídos pelos faróis dos predadores. E depois escrevemos frases de esperança. 
Espírito de Abril saudades mil. Às vezes a rimar outras vezes não. Ai ai o que é feito da revolução. 
Unidade fabril não deixes morrer Abril. Frases de esticar o mês, esticar o mês, esticar o mês. Mas 
assim o mês fica cada vez mais fininho e depois rompe. Romper o mês romper o Maio, afinal é isto, 
não é? Romper Abril em Maio. Isto está tudo muito velho. Estamos muito velhos. O que eu queria 
era tentar arranjar um emprego para depois arranjar uma namorada. Este centro de dia é uma seca. E 
somos problemáticos, hiperactivos e essas coisas. Há outros centros que é melhor, são só betinhos.  
E nisto havia ali um canto com uns materiais guardados, tintas, pincéis, bisnagas, não era para 
mexer. Mas as monitoras não estavam. E então os velhos começaram a pegar naquilo. Ninguém vai 
saber. E começaram a esborrachar tinta no papel. Manchas, com relevo. Primeira pretas. Cascas de 
pistachio para cima das manchas. Depois veio o cor-de-rosa choque. Cagalhões de cor-de-rosa 
choque que se espreme para o papel. Arroz, lascas de lápis, raiva, cascas de amendoim, asneiras, ai 
a minha vida, não sei se a que tive ou a que estou por ter, as monitoras foram almoçar fora porque 
não comem o que nos dão para comer, e no meio disto alguém diz que não consegue ter uma ideia e 
aperta a bisnaga do verde-alface para cima da mesa, mas ainda apanha uma ponta de papel. E essa 
ponta é tudo, e as pinturas não param de sair, cada mancha é um gesto e pronto, um ligeiro chafurdo 
e já está, agora é o roxo, queres morrer, toma lá um queres morrer em roxo, queres vinte e cinco de 
Abril sempre, toma lá um em cor-de-rosa choque, nunca mais te esqueces, e agora um 
cor-de-laranja com verde, que dá diarreia com lascas de lápis, mas de repente ouvem-se passos, vêm 
aí as monitoras vamos depressa limpar isto tudo, o senhor Marco vai buscar papel higiénico 
ensopado e a senhora Umaiya arruma as cadeiras, ninguém pode saber que fizemos isto, vamos 
esconder as pinturas debaixo do armário, olha ali as cores debaixo do armário, todas a secar, 
ofegantes, a vera veríssima não consegue parar de pintar, continua a pintar debaixo do armário, mas 
vêm aí as monitoras, vamos jogar às escondidas, quem fica, vamos ver, quem-quers-quem-quers- 
-que-sai-a-con-ti-go, calhas tu, eu, sim tu, tapa os olhos e conta até vinte, contei, abri os olhos e não 
vi ninguém, ou fugiram todos ou estão todos escondidos. Desisti dos meus antepassados, saí de 
fininho, antes que as monitoras por ali dentro, e pronto, aqui estou nem sei como. Mas ainda cismei, 
parece impossível, trancar assim os velhos no pátio. 

 

MIGUEL CASTRO CALDAS 

com Purbina, Garcia, Marco (Marcovitch/Chico/Francisco), Maria João, 

Vera (Verusca Patusca/Veriguiness/Veríssima), Umaiya  

na escola básica do 1º ciclo da Madalena 
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CORO DOS ADOLESCENTES 

 
 

 

 

 

 

Aqui não interessam os nomes, 
o meu, o teu, o dele. 
Aqui interessam as vozes, 
as palavras misturando-se, 
cascata de risos e gaguejos, 
piadas, histórias malucas, 
memórias tristes, olhos  
quase com lágrimas, 
de novo risos e parvoíces, 
uma explosão de energia esquiva,  

Bárbara Assis Pacheco 
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ou só a vontade de entrar 
nisto de ter 15, 17, 18 anos, 
e sentir o frio da incerteza, 
não saber ainda o que esperar 
da vida – da vida, a vida mesmo,  
que chegará num dia qualquer. 
 
Aqui não interessam os nomes,  
cantamos em uníssono 
a música de cada um, 
somos os dedos que se juntam  
na mão aberta, cheia de pétalas. 
Ó p'ra nós, ó p'ra nós: é só  
cumplicidade, ironia e swag.  
 
Há os que cantam;  
há os que dançam; 
há os que arrastam os erres; 
há os que perdem horas 
nos transportes, todos os dias, 
casa-escola, escola-casa; 
há os que esperam emigrar 
para a Suíça, onde  
já estão os avós; 
há os que daqui a dez anos  
se imaginam de fato, 
no backstage de uma banda 
de rock, lá nas Américas; 
há os que daqui a dez anos 
se vêem perfeitamente a trabalhar num  
escritório, não porque trabalhar 
num escritório seja um emprego 
de sonho, mas porque é um emprego;  
há os que daqui a dez anos esperam  
ter uma nota de 20 euros no bolso 
ou um filho a caminho; 
há os que não conseguem pensar  
num futuro tão distante, dez anos  
é uma eternidade, já um mês é  
tanto tempo, só conseguem 
viver no presente, sem pensar  
muito no que já foi e ainda 
menos no que há-de ser. 
 
O A. não caminha, desliza, 
todo ele é movimento, o corpo 
incapaz de conter os gestos da dança 
que lhe invade as horas e as frases ditas 
de boca atrás das mãos, frases a esconder-se 
mas dentro delas o descaramento, a bravata, 
ambição desmedida, um dia vou ser o melhor  
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do mundo, ou então ficar lá perto, tentando. 
O J. não gosta de deixar as coisas pela 
metade, mas se é preciso contornar  
obstáculos, contorna, o trabalho 
não o assusta, depois das aulas  
muitas vezes serve às mesas 
no miradouro da Graça, entre as  
sete da tarde e as duas da manhã  
(mas o que ele gostava mesmo  
era de voltar para Minas Gerais 
e jogar a avançado pelo  
Cruzeiro de Belo Horizonte). 
A I. também trabalha, aos  
sábados, num alfarrabista, 
anda com livros antigos de um lado 
para o outro, cataloga, organiza, vende, 
trata do arquivo, mas para ler prefere 
outras coisas, a poesia de Pessoa 
que o avô lhe mostrou, ou a trilogia 
fantástica dos Jogos da Fome. 
A L. diz que não se revolta com nada, 
e ao dizer isto encolhe os ombros, 
como quem nem sequer chega a desistir, 
a C. aos oito anos acordava de madrugada 
para ler, tinha uma gaveta debaixo  
da cama a abarrotar de livros, mas essa  
avidez perdeu-se, desapareceu, onde 
vai isso – agora, diz, não  
há tempo para nada. 
A T. gostava de ser cantora, o P. agente 
de espectáculos, o R. intérprete de outras 
línguas: pode ser que se encontrem mais  
à frente, nas curvas e contracurvas do caminho. 
 
Aqui não interessam os nomes, 
o meu, o teu, o dele. 
Aqui interessam as vozes,  
o cantarmos em uníssono 
a música de cada um, 
o sermos dedos que se juntam  
na mão aberta, cheia de pétalas. 
Ó p'ra nós, ó p'ra nós: é só  
cumplicidade, ironia e swag. 

 

 

JOSÉ MÁRIO SILVA 

com Inês, Jonata, Liliana, Pedro, Ruben, Catarina, Tatiana e António 

na Escola Gil Vicente 
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NÃO PRECISAS DE IR A ROMA 

PRA VER O PAPA: 
 

 
 
 
 
Nem a Coimbra pra comer regueifas, 
quando já se esteve em França, Agadir, 
Macau – 58 dias de ida, 30 pra vir 
no ventre do Paquete Índia – e sobretudo 
na Alemanha onde era já ali, ao 14 
da Charlottenstraβe, o Café Coimbra, 
do outro lado do Bar Ibérico, ao 9, 
 
pertencente aos mesmos patrões 
que falavam entre eles alemão 
pra que lhes não topasse a gente 
a injúria, a má língua, o ruim fígado, 
coisa de português, que até na trapaça 
é tacanho (roubo do pobre ao menos, 
que quando o fazem os ricos já lhe chamam 
peculato, a ver se a coisa passa). 
 
Não precisas de ir a Roma pra ver o papa: 
 
Se muito mais fascina a Roma antiga, 
e Maomé casou com uma viúva muito rica 
que morreu, e teve ainda mais oito mulheres 
que lhe deram muitos califas, e zangou-se 
com o irmão, que fundou os xiitas.  
E tudo antes de Portugal acontecer, 
quando os impérios eram mais à medida 
de vidas, feitas e caídas em três dias. 
 
E o Gil Vicente que escreveu sobre tudo, 
inclusive sobre um tipo que casou com uma 
muda, 
e filhos avulsos, e a Peregrinação, que é isto 
de andar pelo mundo e entregar em Goa 
a fortuna, e o Luiz Pacheco, reinando, vagabundo 
numa cama com várias e o mijo de miúdos. 
E de ser preciso acudir, de fato de veludo, 
aos mortos debaixo da terra, a tremer, e tu 
podes andar por lá todo o dia só com um 
bilhete de metro, ou passear na Uhlandstraβe 
no dia em que arde o Chiado, ou partir pedra 

Bárbara Assis Pacheco 
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nas fachadas de Danau, fonte do rio  
Danúbio, que já tem 40 km quando nasce 
e ninguém sabe. Os portugueses não leem, 
por isso é que Portugal está embutido  
na biblioteca do George Pompidou  
com sete livros numa prateleira de Espanha. 
 
Não precisas de ir a Roma pra ver o Papa: 
 
tenho ainda na canela os estilhaços 
da Guiné, que não me fazem diferença, 
mas passarem-me a perna é que não; 
pedi, no Consulado, que me emitissem 
abono de escola de línguas, pra lhes chamar, 
em alemão, filhos de uma grandessíssima. 
 
E despedi-me, despi-me, desvim-me de 
mim, um sem fim, um sem mulher, um  
sem filho, um sem tecto, um sem chave, 
um sem porta, um sem céu, um que pede  
ao céu, um a quem batem com a porta, um 
que se fecha atrás da porta, um que bate  
com a cabeça no vidro, um a quem cai 
na cabeça o céu, um sem serviço, um  
viúvo à nascença, um todo queimado 
por partes, um a quem pregam à porta uma  
nota amarela e despejam, um que esquece  
a prova de vida, um que já teve  
a casa mais bela do mundo ao campo 
dos mártires da pátria, um duche, 
uma horta, uma porta com janela. 
 
Não precisas de ir a Roma pra ver o Papa: 
 
Nem de ir à Achada pra ouvir sofrer, 
ou à sopa dos pobres pra comer arroz de pato. 
E este texto podia, enfim, deter-se por aqui, 
não fosse o achar-me, com isto, também  a mim 
a escrever assim comprometida a outros,  
no trabalho exato de ler, sem fúria, mas certa glória, 
que é, ouvi um dizer, a de ver descrito um bolo 
e o inventar. Ter ajuda não é nojo, é mérito, 
e não suceda nunca tomar por plágio o receber 
e distribuir. Comum despojo, antes, 
conhecer. 

 

MARGARIDA VALE DE GATO 

com José Carlos Novais, Ilídio Pagaimo, Luís Brandão e Vítor Duarte  

no Centro de Apoio Social dos Anjos  
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A MIGRAÇÃO DOS FLAMINGOS 

 

Observem como imóvel me movo  
Como se comove o olho preso  
Ao acaso de uma janela ao rio  
Num canto da cidade dos homens,  
Ao lado do mundo dos vivos,  
Fora da carta dos reinos. 
 
Olhem como me movo pelo acaso  
De trazer de outra vida binóculos  
E neles passarem hoje flamingos. 
 
Tomei o rio por mar, ou melhor, 
Vi mar, embora o rio que é mar  
Não seja senão o mar que vi.  
 
Vi mar, pois que vivo 
Em ilha ao largo dos vivos.  
 
Vi mar e vivem  
Agora flamingos  
Na minha vista.  
 
Como o rosa vive dentro do cinzento 
Como correr o passadiço de costas para o edifício. 
 
O passo é lento e o som só o dos cães de caça.  
Cumpro o círculo incompleto. 
Tenho no olho o meu único carrossel 
Estou de passagem para fora dos mapas.  
 

M
a
rt
a
 C
a
ld
a
s
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Observem como se move o imóvel 
Corpo que pensa, o corpo que pesa 
Na balança pouco precisa a memória, 
A mente leve, a pouca roupa que leva 
Aquele que pensa e o corpo que vive  
Nos dias, a dias, adiado e dividido. 
 
Vejo mar, e por isso corto a frase. 
Procuro palavras em português  
Como se migra para um Sul que não existe. 
Encontro palavras em português  
Como botões para os quais não tenho casa.  
 
Pensem no nojo atrás do refúgio.  
Pensem no nojo que traz o refúgio. 
 
Observem os flamingos.  
As suas pernas são as estacas das cidades extintas.  
Se sobre elas pudesse construir um caminho 
Nesse passadiço daria a volta ao meu passado 
E os penhascos seriam então paisagem,  
Com a sua parte de sombra.  
 
Sou o que sobra dessa sombra. 
Sou a sombra passadiça de um flamingo rosa 
Espalhando-se no espelho do mar de palha.   
 
E a vida agora estreita, como aquela cela  
De Peniche que visitei, onde vi 
O mar, a nesga fina, a porta grossa.  
 
Mas vi mar 
E a vida será alta como as mulheres em Madrid.  
A vida será não ver o fim ao mar na Costa da Caparica.  
A vida será minha e o frio  
Será vivo como os rios da Colômbia 
As noites da minha Rússia, 
Os carreiros da infância no Paquistão  
E mesmo o frio será quente  
Como os rostos da Guiné,  
As tardes no Iraque antes da guerra, 
A casa de um amigo no Togo. 
  
A vida será feliz como uma fuga de Peniche. 
 
E a vida será passar sobre o lodo e tudo, 
Como os flamingos passam aqui ao largo, 
Na margem da nossa vida, 
Pela Ponta da Erva, pelo sítio das Hortas,  
E pela Ribeira das Enguias, a caminho do mundo.  
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E talvez a dança rosa dos flamingos 
Comece sempre por um mergulho 
Que não siga a lei fechada do círculo 
E do retorno, a tristeza das ilhas só vistas, 
A dureza das paredes, o silêncio das portas.  
Talvez a dança rosa dos flamingos  
Siga um passadiço que não vejo 
Mas que mesmo numa nesga só pensada 
Encontre a luz da linha do mar que vi.   
 
Que vi mar, que estive imóvel, 
Que não esqueço, que estou vivo, 
Que tenho corpo, e danço.  
 
E se os flamingos me comovem 
Talvez a minha dança me mova.  
 
* 
 
Na vivenda do outro lado da rua,  
sobre o muro,  
leões, lanças, azulejos e anjos  
guardam um reino de lençóis de linho. 
E eu, que espero às portas da vida,  
que quero um quarto, uma vista 
larga, sem perigo, e um largo perto,  
não largo a fina linha do horizonte.  
Não serei rei de uma sala de espera. 
O meu reino não é deste muro.  
 
* 
 
Zanga-me não poder fazer a fala 
«Eu te amo», à pessoa que amo. 
Estou feliz de ouvir  
o vento e de ver, 
às vezes dormir. 
 
Acho todo o mundo bonito  
Mas zangam-me as caras  
Que o partem  
Zangam-me as leis 
Que em parte nos partem. 
 
Zanga-me estar de parte, à porta.  

 

MIGUEL CARDOSO  

com Iftikhar Zeb, Alexandra, Amadou Tidiane, Koffi,  

Margarita Sharapova, Mondher 
1 
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1  
NOTAS PARA RETRATO DE GRUPO 

 
Um já toca com vassoura e na sanita 
O outro afirma que da vida é treinador 
São cães e gatos lutando por amor 
Pela capa nem o livro mau se evita 
 
Um toca na vida, o outro só na capa 
Entregando a vassoura ao treinador 
Em livro de cão, o gato não se mata 
Até numa sanita se procura amor 
 
2  
QUADRAS QUADRADAS  
COM QUATRO CANTOS CANTANTES 
 
Eu aprendi a ladrar 
Gemendo como mascote 
Tu não te sabes queixar 
Qual de nós dois é mais forte? 
 
Em sonhos posso humilhar 
Vingar-me de ser canino 
Lobo na jaula a uivar 
Mordendo a cauda ao destino 
 
Vegeta, irmão canibal 
Nesta horta devastada 
Igual destrói seu igual 
Selecção desnaturada 
 

Hoje tigre, amanhã gato 
Bicho da selva e salão 
Não fico bem no retrato 
Quando arranho o meu irmão 
 
Uso palavras sem nexo 
Repito o que não importa 
Língua mãe perdeu o sexo 
Língua pai é língua morta 
 
As aparências ajudam 
Conspiram pela calada 
Nada mudam quando mudam 
Vazio atrás da fachada 
 
Sou perito em conversar 
Com os cães e as senhoras 
Atiro a quem apanhar 
O osso duro das horas 
 
E digo-me treinador 
Mas no fundo fui treinado 
Só o grito abafa a dor 
De quem sofre envergonhado 
 
 
Vegeta, irmão canibal 
Nesta horta devastada 
Igual destrói seu igual 
Selecção desnaturada 
 
A minha fada é uma bruxa 
Montada numa vassoura 
Para baixo ela me puxa 
Com magia enganadora 
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Ao jogo do faz de conta 
Perdi a fé na verdade 
E todo o real me afronta 
Perdendo realidade 
 
 
 

As aparências ajudam 
Conspiram pela calada 
Nada mudam quando mudam 
Vazio atrás da fachada 
 

 
 

 
 
 

ANIGER GUIRAMÃES  

com HOJE-É-GERA, STB, TXIGA-VIRA, AMAZZIZELS RS, MAD SÓ DIÓS, BUDJU LOPI, 
METRALHA, 343 KATANAS, CHE GUEVARA, BSAK, SARAGOZA, BIROTE, JUVINO  

e JOÃO LEVAS 

no Centro Educativo Santo António, aliás Trenço Deuticavo Tanso Ontánio 
 
 

 

 João Alves 
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SALDADINHOS DE CHUMBO 
 

 
Tudo se paga, verdade ou não? 
A vida é feita de troca directa 
Saldei a confiança do meu pai 
Para merecer um lugar no bando 
Troquei o grande amor da minha mãe  
Por uns poucos gramas de pó branco 
E vendi a rata da minha irmã 
Por uma consola e um par de sapatilhas 
  
Sabes, no fundo, a prisão 
Não é pior do que a fábrica 
Tão chata como o escritório 
Tão estreita como a casinha 
Não é por não veres as grades 
Que não estás numa gaiola 

Nuno Sousa 
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Tudo se paga, verdade ou não? 
A vida é feita de troca directa 
Acabei por vender a  liberdade  
Por apenas um maço de notas  
De bandeja entregaria os meus amigos  
Por uma redução da minha pena 
E se estou para aqui encarcerado 
É por nada ter que possa ser trocado 
  
Sabes, no fundo, a prisão 
Não é pior do que a fábrica 
Tão chata como o escritório 
Tão estreita como a casinha 
Não é por não veres as grades 
Que não estás numa gaiola 
   
Tudo se paga, verdade ou não? 
A vida é feita de troca directa 
Quis isso que a publicidade vende 
Sem graveto para honrar a factura 
Quis uma vida à grande e à francesa 
Sem pagar essa vida com a vida  
Mas esse teu conforto e o teu salário 
Em troca de quanto os ganhaste, ó otário? 

  
SAGUENAIL 

com Alex, Cardoso, Falcão, Guimarães, Inamez, Kb,  

Kevin Michel, Klaus, No name, Player, Zeus e Nuno Sousa 

no Centro Educativo Santo António 
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VERDADE OU CONSEQUÊNCIA 
 

Regras são regras, mas a tentação 
é forte, a carne fraca, e um 
quadrado de chocolate faz água 
na boca.  
 
As regras, diz-se, são para 
quebrar, as tentações para cair, o 
chocolate para derreter – na 
língua. 
 
Diz-se que a boca é para calar, 
quando se passa de mão em mão 
o fruto proibido, o mais apete- 
cido.  
 
Mas pela boca morre o peixe, 
morre o segredo, corre a notícia 
do pecado partilhado, desperta a 
bomba na boca desbocada. 
 
Resultado: depois do crime o 
castigo, depois do segredo a li- 
ção, paga-se verdade e conse- 
quência: paciência, paciência… 
 
Resultado: o Carnaval cancelado. 
Nem mascarada nem matrecos, 
nada de pingue-pongue, nem cam 
peonato de futebol.  
 
Foste tu ou fomos nós, a quem 
fugiu a boca para a verdade, 

quem diz que diz, quem diz que 
disse, já cá não está quem falou. 

 
Resultado, resultado: em vez de chocolate faz-se uma sopa, em vez de Carnaval desabafa-se num 
jornal, fica para outra vez, quem sabe, talvez. 
 
Fica a boca amarga depois do doce, a guloseima ficou tão cara, quem pudesse na máquina do tempo 
regressar aquém da asneirada –  
 
 a um Carnaval feito de festa, de grande festa festejada. 

 

PEDRO EIRAS 

com Aires, António, Belarmino, Carlos M., Carlos P., Fernando,  

Helder, José, Maria José, Mónica, Patrícia, Rogério, Rui e Tiago 

JAS 
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HELICÓPTEROS, PUTAS, BICHAS, 

FUFAS E PLAYBOYS 
 

 
 
 
 
 
 
Todos os espaços são imaginários a partir do momento em que temos uma cabeça. A linguagem é o 
que está entre nós, os espaços imaginários e aquilo que os outros nos vêm dizer. É mais aquilo que 
nos dizem do que aquilo que nos deixam dizer. A nossa cabeça é frágil, porém não há nada mais 
forte do que a nossa cabeça. E as palavras são esta coisa que nunca vamos entender muito bem: a 
poesia, por exemplo, é feita de palavras e são, no entanto, palavras que usamos para dizer «não 
gosto de poesia»1. É quase como quando queremos falar com uma rapariga, estando ainda muito 
longe de nos pilotar sequer a nós mesmos, e a única coisa que nos ocorre dizer-lhe é: «Ei tu aí, és 
como um helicóptero. Gira e boa». E a rapariga ofende-se, ri, ou não sabe o que responder-nos, e 
esquece-se que a linguagem não lhe permite dizer-nos de volta: «Ei tu aí, és como um helicóptero. 
Giro e bom». E nenhuma rapariga há-de inventar trocadilho tão funcional porque lhe ensinaram que 
ela é o trocadilho. Mas ela não é. 
Além disto, dizê-lo a mais de uma rapariga implica acreditar que há demasiados helicópteros – um, 
dois, três, quatro, demasiados helicópteros – e céu que não baste. Não há céu que baste quando nos 
repetimos para ser iguais. Se continuarmos a repetir «gira e boa», não haverá céu que baste para 
tantos círculos. E todos nós sabemos que não é preciso tirar os pés da terra para desenhar um 

                                            
1Alerta-se ainda para a existência do velho ditado da tribo Uiramutã: «Um homem que repete muitas vezes 
“não gosto de poesia” tenderá a ser o assunto daquele que disse sempre, “gosto de poesia”», etc.,etc. 

Sofia Alves 
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círculo. É preciso saber que o mundo é muito grande. Não fazemos a mais pequena ideia de como 
será ser feliz daqui a trinta anos, porque trinta anos são muito tempo, mas dizem-nos muitas vezes 
como tem de ser ser feliz daqui a trinta anos. A nossa cabeça é frágil, porém não há nada mais forte 
do que a nossa cabeça. Somos muito mais complicados do que o mundo que inventaram para nós. O 
mundo que inventaram para nós não nos assusta. O mundo que realmente existe e de que não nos 
falam tanto assim, assusta. Não existe, porém, mal algum em ter medo do que não se conhece. 
Existe mal, sim, em dar nomes às coisas que não conhecemos se até aquelas que conhecemos 
podem ter tantos nomes. Uma rapariga que tem muitos namorados é só uma rapariga que tem 
muitos namorados e um rapaz que tem muitas namoradas é só um rapaz que tem muitas namoradas 
e uma rapariga que tem muitas namoradas é só uma rapariga que tem muitas namoradas e um rapaz 
que tem muitos namorados é só um rapaz que tem muitos namorados. Não há helicópteros nem 
putas nem bichas nem fufas nem playboys. Antes disso, o amor é muito grande. O amor é tão 
grande como o mundo. O mundo é enorme. Fazer das palavras grandes ou pequenas depende se as 
dizemos de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Se repetirmos «amor» muitas vezes de 
cabeça para cima, o amor cutuca-nos na cabeça e aparece. Toda a gente sabe disto. Se repetirmos 
«ódio» muitas vezes de cabeça para baixo, o ódio também aparece. Se quisermos alargar o mundo 
do outro repetindo «amor amoramoramoramoramor», podemos fazê-lo e talvez o outro cresça 
connosco, e talvez lhe possamos dar a mão, e talvez haja um espaço onde possamos olhá-lo nos 
olhos e dizer, «eu amo-te», sem que para isso tenhamos ouvidos grandes. Se quisermos diminuir o 
mundo do outro repetindo «ódio ódioódioódioódioódio», podemos fazê-lo e talvez o outro cresça 
sem nós, e talvez tudo o queríamos era dar-lhe a mão, e talvez pudesse existir um espaço onde 
pudéssemos olhá-lo nos olhos e dizer, «eu amo-te», mas tudo o que fazemos é encher-lhe o corpo 
de nódoas porque nos disseram que a cabeça dele era diferente da nossa. 
Todos os espaços são imaginários porque o que eu vejo agora tu não vês e estamos sentados no 
mesmo lugar, em cadeiras próximas; porque, quando tu choras, eu digo-te primeiro, «não quero que 
chores, quero um final feliz» e, caso alguém me pergunte pelo final feliz, eu hei-de responder-lhe, 
«um final onde todos possamos rir», para que depois perceba que tu tens tanto direito ao choro 
como eu tenho direito ao riso ou a tentar fazer-te rir. 
 

Be-a-trizBe-a-trizBe-a-triz 
Be-a-trizBe-a-trizBe-a-triz 

 
Se repetir o teu nome muitas vezes, até ele ser uma onda, até ao momento em que nos levantemos 
como uma onda, até que repitamos sincronizados o movimento, talvez tu pares de chorar. Talvez tu 
continues. Talvez fiquemos sempre aqui, com a vontade que há em estar aqui, ou talvez cresçamos 
para outro lugar imaginário como água, areia, terra, erva, ar. Não importa. 
Se tu me disseres, «eles vêm e levam-te tudo», eu posso responder-te «tudo não» e, se tu me 
perguntares, «não?», eu posso responder-te «não as coisas que tenho na cabeça». A nossa cabeça é 
frágil e há cabeças mais frágeis do que outras. Não existe, porém, nada mais forte do que a nossa 
cabeça. Repete e diz ao outro: «Não existe, porém, nada mais forte do que a nossa cabeça». 

 

 

PATRÍCIA LINO 

com Ali, Emanuel, Beatriz, Catarina, João Paulo, Rui Pedro, Clara, Ruben 

Moreira, Tiago, Patrícia, Liliana, Cristiana e Bruno  

na Qualificar Para Incluir 
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MIL ANOS MAIS IVA 

(Imaginação Voando Altiva) 
 
Se eu vivesse mil anos, contá-los-ia pelos dedos das mãos, demorando um século a mexer cada 
dedo. Se eu vivesse mil anos, precisaria de três décadas só para aprender a gostar de polvo. Se eu 
vivesse mil anos não mudaria de clube de futebol. E gastaria novecentos anos em qualquer coisa 
que pudesse ser resolvida com cem anos de perdão. Se eu vivesse mil anos, começaria por gozar 
com a morte mas acabaria por gozar a vida. Haveria de gastar trinta e sete meses e dois dias só para 
descascar uma laranja. E quinze semanas seguidas para olhar uma maçã de olhos arregalados, 
pestanejando duas a três vezes por semana. Se eu vivesse mil anos, acabaria com a guerra, nem que 
me tentassem matar mil vezes. Se eu vivesse mil anos, obrigaria os gatos a saberem os nomes dos 
ratos que perseguem: Para me ajudarem a descobrir onde anda o rato Celestino. Se eu vivesse mil 
anos, haveria de responder a tudo, tudo, sem ter de perguntar nada. A não ser lá mais para o final. 
Mas, como não me parece que vá viver mil anos, tenho que fazer urgentemente mil e uma 
perguntas: 
 

 
 

PAM 
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Em que pensam as mães quando estão quietas? 
Porque é que não domesticamos a violência doméstica? 
Quantos golos cabem numa baliza de futebol? 
Quem vai à guerra dá e leva ou recebe e traz? 
Quando é que a esperança deixa de rimar com a desconfiança? 
Como vive quem morre de amores pelo ódio? 
Quem acha uma injustiça, devolve-a a quem? 
A gente do norte precisa de bússola? 
Se a resposta é «não sei», qual é a pergunta? 
Quantas estrelas cabem na matemática? 
Como é que alguém se entrega a alguém? É por encomenda? 
Se posso levar a vida que quiser, porque não posso trazê-la de volta? 
Por ordem analfabética concluir vem antes de incluir? 
Quantos blocos de notas são necessários para construir uma casa? 
De que vale a amizade sem amigos? 
Quando é que a prisão se liberta de si mesma?  
Há algum presente bem embrulhado que não precise de laços familiares?  
Como é que a neve pode conquistar o respeito do sol? 
Porque é que o pai já era crescido quando nasceu? 
A dedicação parece que gagueja: tem vergonha de quê? 
O afastamento está mais próximo de quem está longe? 
A esperança é uma dança com música imaginada? 
Quero estar contigo sem ti a vigiar e talvez até sem mim a presenciar, pode ser? 
A quem tenho que pedir autorização para ser autoritário? 
Para que se criou a palavra liberdade? para ficarmos presos a ela enquanto ela tenta fugir? 
Porque é que tudo o que é sensível parece invisível, mesmo usando óculos? 
Cunhada, é uma moeda casada com quem? 
E porque é que o genro anda sempre à nora? 
O «padrástico» e a «madrástica» serão pais severos? 
A falsidade das pedras será mais dura de sentir? 
Qual será a duração das conversas entre os «sim-sim» e a tribo dos «não-não»? 
Que tamanho tem o nariz de uma cara bondosa? 
Qual é que tem mais «likes», o «face» ou o «book»? 
O cansaço descansa ou cansa-se? 
A que horas é que ler não é aprender? 
Porque é que não transformamos a palavra paz nesta muito mais… capaz? 
Para unir forças será preciso forçar a união? 
Porque é que o amor-próprio parece impróprio ao amor? 
Porque insistirá em dizer «felizmente» quem mente tão feliz? 
Porque é que o afeto perdeu o cê? Magoava a palavra? 
Posso viajar só para poder regressar? 
Quantas mentiras cabem num verdadeiro saco do lixo? 
E a «ecomentira» será o «mentiroponto» da reciclagem das palavras gastas? 
Porque é que há regras que permitem ganhar sem jogar? 
Qual é o valor simbólico do calor eólico? 
Será o estudo que me dá isto tudo? 
Porque me dão de beber quando tenho fome? 
Porque não sonhamos apenas que estamos a dormir? 
Quem é que tem medo da coragem? 
O que será preciso ler para sentir a valer? 
A generosidade é uma das qualidades do gene? 
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O silêncio é uma coisa que se faz ou que não precisa de nós para ser feito? 
Crescer é ser crescido ou é ter sido? 
A que sabem as brincadeiras de mau gosto? 
Posso ser resiliente sem saber o que isso significa? 
Mentir é responder a uma falsa pergunta?  
Posso deixar-me influenciar por uma árvore ou uma pedra? 
O que será preciso aprender para saber o que não ensinar? 
Namorar é um verbo transitivo ou transitório? 
Quantos amigos posso ter numa só pessoa? 
Se puser o relógio a despertar para ontem, irei acordar a tempo de viver hoje? 
O porto de abrigo precisa de recolher obrigatório?  
O carinho é caro ou baratinho? 
Poderemos encher os bolsos de fúria sem os furar? 
 

EMÍLIO REMELHE 

com Alexandre, Ângelo, Daniel, Daniela, Daniela, Flávia, Luís, 

Malhadinhas, Mariana, Sérgio e Suade  

na Qualificar para Incluir 
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VAMOS LÁ FALAR DE AMORES 

Quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto, mas este conto, por mais pontos que se dêem, não 
se acaba de contar. Como se há-de começar? 
Falando talvez do mar, que eu, Inácia, aos três anos comecei a namorar, na linda praia de Sines, 
onde amei e desamei, até que aos 40 anos a Beja vim aportar. Beja, meu porto de abrigo onde as 
mãos de um carpinteiro, artista também no fado, me vieram consolar do porto de desabrigo, que em 
Sines já os meus olhos as rochas do Rebolim não tinham para se abrigar. 
Elisa me chamo e outro foi o meu mar, os campos imensos onde o vento fazia ondas no trigo e a 
música era a do chocalhos das ovelhas do meu pai. Fui à escola, sim senhor, mas ir para a cidade 
estudar era para quem tinha unhas, as minhas estavam cortadas, quem as mandara cortar? Cedo se 
foi o meu amor, mas tenho uma filha, dois netos, e um jardim. 
Já que falamos de amores, eu, Maria de Lurdes, muito tenho pra contar. Ah! Que saudades daquela 
ponte à tardinha, onde eu te esperava sem saber... E vieste, tão jeitoso, tão seguro, e logo amor me 
pediste. E eu que não, que toda a moça séria se faz rogada à primeira, e à segunda, e o tempo que 
for preciso, até que o amor mais espera não consinta. E vá de namorar, e casar, criar filhos e ser 
feliz. E eu, que nem sabia que gostava de cantar, ajudei a nascer um coro, vejam lá! 
O meu conto é de cantar, com a voz e com as mãos, que estas mãos, ao trabalhar a madeira, também 
cantavam, ó se cantavam. Não fora eu Lionel, também marceneiro no fado e no ofício. Na Base, 
carpinteirava mesas lindas, sehr schön, diziam os alemães, e, nas noites da Floresta, mas que bem 
que eu cantava!.. E a meu lado a Inácia, que 
trouxe num búzio a voz do mar. 
E eu, António, o que terei para contar? Nasci no 
monte e a minha escola foi criada por um homem 
que andava a monte. Um dia o homem fugiu, que 
a polícia política não era para brincadeiras, e a 
escola acabou. Outra escola não havia por perto, 
que a gente dos montes não precisava de escola, 
dizia quem mandava. Mas mesmo assim aprendi, 
trabalhei, mas muito brinquei e bailei. Fui de 
muitas pretendido mas para meus olhos só a havia 
a Teresa.  
Também eu, Gertrudes, nasci no monte, na 
malhada, e meu pai foi o parteiro. Muito dura a 
vida de pastor, e o meu pai foi-se deste mundo três 
anos passados, minha mãe logo o seguiu e os seis 
filhos foram espalhados por quem lhes deu abrigo. 
Mas aprendi tudo o que pude, e fui capaz de 
reconhecer o amor logo que o vi, uma semana 
bastou para firmarmos contrato, fugi de noite, 
guiando-me pelo farol da luz dum isqueiro. E 
quatro filhos se multiplicaram por sete netos e 
sete bisnetos. Madrasta me foi a sorte, mas com 
boa mão a emendei. E gosto de cantar. 
 
 
Bárbara, a dos olhos azuis, o que tem para contar? Também madrasta me foi a sorte, que pai e mãe a 
morte me levou bem cedo. E quatro irmãos que nós éramos, em dois montes nos abrigaram. Não 

Susa Monteiro 
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aprendi a ler, mas a mondar, a ceifar, a cozinhar, a coser. Aos vinte me enamorei, quatro filhos, 
muito trabalho. E que saudades do do acordeon no bom tempo da mocidade!... 
Mariana me chamaram e gosto muito de flores. Oito dias durou o meu primeiro namoro, oito anos o 
segundo. No primeiro só cartas e olhares trocámos, e a festa acabou porque o senhor meu pai assim 
mandou. O rapaz desforrou-se numa cantiga, eu, como as mais moças do meu tempo, voz não tinha, 
por isso me calei. Graças a Deus andei na escola até saber escrever cartas, que tudo o que fosse 
além disso era demais, assim dizia minha mãe. Mas cartas não pude escrever ao meu outro 
namorado, na Cuba desterrado, sem saber ler nem escrever. 
Eu sonhei ser professora, em pequena fazia escolas para as bonecas. Mas, com mais quatro irmãos, 
Celestina, não achas que ir além do 5º ano já é demais? Trabalhei nos correios, mas do que mais me 
lembro é das explicações que dava aos mais novos. Afinal, por pouco tempo, sempre consegui ser 
professora. O marido partiu cedo, tenho três filhos e seis netos, gosto muito de ler. 
Ler era o que eu mais queria, mas dizia meu pai: Teresa, tu és fraquinha, não aguentas ir à escola, é 
longe e eu não te posso levar lá todos os dias. Com oito filhos, que mais podia fazer? Mas, ainda 
assim, teimei e aprendi a ler, a escrever, e a fazer contas ninguém me batia. Fui dançadeira, 
pretendida, mas só o mais bonito, António, me encheu o coração. No nosso pequeno comércio, 
tanto labutámos que fizemos do nosso filho engenheiro. 
Também não fui à escola. Ermelinda, disseram-me, a escola já está cheia, cinco meninas têm que 
ficar de fora. E para as cinco meninas se fechou a página de um livro. De Brinches para Beja, de 
Beja para a Alemanha, que o meu marido queria juntar dinheiro só para comprar uma casinha e um 
carro, mais não era preciso. Muito gostei de lá estar, tanto amigo, tanta terra nova para ver. 
Voltámos e criámos os filhos, hoje vivo só na minha casinha de dois andares. 
Cabe-me a mim, Cipriana, este conto terminar. Não fui à escola, o meu gosto era ajudar no café da 
tia, na casa, aprender a costurar, a lavar, a passar, a cozinhar. Casei e o meu trabalho era o mesmo: 
tratar da casa, criar o filho, lavar e passar as toalhas da barbearia. Mas muito passeei. Até aprendi 
francês, quem diria, ça va quer dizer boa tarde, bonjour quer dizer bom dia. 
E aqui está o meu conto contado, o meu serão terminado. 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO RUIVO 

com António Afonso, Bárbara, Celestina Camacho, Cipriana Abreu, Elisa Dinis, 

Ermelinda Aleixo, Gertrudes Gonçalves, Inácia Faria, Lionel Faria, Lurdes 

Marques, Mariana Monteiro e Teresa Silva  

na Biblioteca Municipal de Beja José Saramago 
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SEARA DE LETRAS 
 

 

O dia estava a ficar quase quente, quando o rancho se juntou ali, em cima da sombra comprida 
daquela azinheira imponente, encavalitada num insólito maroiço de terra que quebrava a planura 
dos campos envolventes. 
O rancho vinha impaciente e desconfiado. Os manajeiros mandaram-nos estar ali àquela hora e 
naquele dia. Corriam burburinhos que iam fazer uma sementeira de letras. Os mais ligados à terra, 
como o Tarzan, um ribatejano dos quatro costados e profundo conhecedor dos segredos rurais, ou o 
Dinis, que por pouco não nasceu numa pastagem, num parto assistido por 1500 ovelhas, nunca 
tinham ouvido falar de tal coisa. Nem o Elvis, que não tendo o apego dos companheiros às lides do 
campo, viveu 35 anos nas américas, terra onde tudo o que é novidade chega primeiro. 
O tempo avançava e a impaciência crescia em redor da azinheira. O Belmiro, um lisboeta rendido 
aos encantos do Alentejo, já se queixava de fome, já queria ir à cata das sopas, mesmo antes da 
adiafa começar. Os outros riam-se dele, riam-se do seu apetite, mas quase todos eles tinham os seus 
queixumes e seus quereres. O Totti, um alentejano sem apego às planuras, queixava-se da 
pasmaceira da planície e queria o frio helvético; mas também se queixava da falta de oportunidades 
para ingressar num clube de futebol da região e queria jogar no Sporting. O Antony, que entretanto 
se juntou ao rancho, queixava-se da ausência de acontecimentos e queria um curso de música tirado 
em Inglaterra, e queria uma carreira como Dj, e, antes disso, queria ser jogador de futebol, queria 
jogar no Chelsea, de Mourinho, queria jogar no Real Madrid, de Ronaldo.  
O Fidodido, o mais tranquilo do rancho, mantinha-se encostado ao tronco do chaparro, observando 
o frenesim que evoluía em redor da árvore, olhando o horizonte e acompanhando o aproximar dos 
dois manajeiros.  
Fez-se silêncio com a chegada dos forasteiros. Finalmente, o enigma acerca de tão insólita 
sementeira poderia ser desvendado. Esperaram por instruções, mas, em vez disso, um deles 
encavalitou-se na azinheira e pôs-se a enunciar o que a sua imaginação alcançava. 
«Um campo onde esvoaçavam grous, que tornavam imortais os homens e as mulheres que ousavam 
provar-lhes o gosto; uma planície onde cresciam papoilas alegres, espigas de pão, oliveiras de 
azeite, malmequeres doirados e prateados; o raminho da espiga que se fazia na quinta-feira da 
Ascensão e que se guardava todo o ano para não faltar alegria nem pão; o mar num 29 de Agosto, 
dia em que um banho valia por nove; o som do costurar invisível duma máquina que cosia um 
fantasmagórico e infindável vestido de noiva; uma viagem pela América; uma viagem pela Europa; 
uma viagem por Portugal; uma viagem pelo Alentejo; uma viagem pelas memórias.»    
Quando terminou, desceu da azinheira, olhou o rancho, percebeu-lhe o espanto e pressentiu-lhe a 
desconfiança. Mesmo assim, ousou desafiar, um a um, para subir ao chaparro e se lançar nos braços 
da memória e no dorso da imaginação. 
Claro que nesta altura todos estavam a achar que os manajeiros tinham bebido alguma coisa 
estragada ou esfumaçado algo fora de prazo, de qualquer das formas, era mais fácil 
escarrancharem-se em cima do tronco do chaparro e dizerem umas balelas, do que abrir regos a 
enxada e fazer a semeadura a punho. 
E foi assim que o destemido Tarzan trepou chaparro acima e se pôs à mercê da imaginação. Não 
avistou a planície do manajeiro, mas conseguiu vislumbrar uma lezíria ribatejana onde pastavam 
touros bravos. Animais nobres que ele tinha por missão apanhar e conduzir para uma praça de 
touros, onde uma afamada família de ganadeiros e cavaleiros tauromáquicos desenhavam as faienas. 
E era vê-lo de barrete de campino atarraxado na cabeça, vara na mão, montado num cavalo arreado 
a preceito, cavalgando por aqueles campos afora, numa perseguição desenfreada, que só terminava 
com o cumprir da missão que lhe fora confiada. 
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Um sorriso de satisfação e 
orgulho rasgava-lhe o rosto. 
Mas, subitamente, a lezíria 
perdeu as suas cores alegres 
e uma casa surgiu no 
horizonte. Uma casa onde 
aconteceu uma zaragata 
inusitada e dispensável. 
Uma zaragata que lhe 
castrou a felicidade e que 
mais tarde o havia de 
afastar das lezírias, desa- 
guando-o nas planícies 
alentejanas, onde nunca 
mais encontrou aquele 
sorriso pleno, aquela satis- 
fação que o elevava a rei do 
gado bravo.  
Quando desceu da azinhei- 
ra, vinha triste, mas trazia 
uma quase certeza: pelo São 
João ia visitar o Ribatejo, ia 
visitar os sorrisos que por lá 
semeou. 
O Fidodido, entusiasmado 
com aquilo que se conse- 
guia alcançar lá de cima, 
trepou tronco arriba, e ainda 
nem se tinha acomodado, e 
já estava a vislumbrar 
alcatrão convertido em 
estradas tortuosas e retas 
infindáveis. Ao lado do pai, 
antigo condutor na Guerra 
do Ultramar, viu-se a tres- 

passar o país, de norte a sul, a cultivar amizades com outros camaradas do asfalto e a emocionar-se 
com as traições das rodovias. Desceu com a mesma ligeireza que subiu, com a certeza de que um 
dia gostava de voltar às emoções do asfalto.      
Incitado pelos manajeiros, o Elvis montou-se na azinheira e pôs-se a olhar o horizonte na direção do 
mar, na direção dos Açores, na direção da América. Rapidamente os olhos da memória o fizeram 
ver os Estados americanos por onde distribuiu os 35 anos de emigração. Partiu no dia de Natal de 
1970 e regressou no dia das mentiras de 2005. Regressou a Portugal e fixou-se nas planícies do 
Alentejo, mas o mar continuava a inundar-lhe a visão. O mar do marisco, o mar do peixe, o mar da 
esperança, o mar da vida. Desceu com os olhos rasos de mar. 
E porque era o mar que Dinis também queria rever, foi ele que se posicionou para a subida. 
Conhecia as árvores como ninguém. Crescera no meio delas e com elas. Sabia brincar com elas. 
Sabia despi-las no verão. Sabia domesticar as bravas e enfurecer as mansas. Com todo esse saber, 
serpentou os troncos da azinheira e só parou quando viu o mar do Algarve, o mar de Armação de 
Pêra. O seu primeiro mar. Tinha 22 anos, a idade das paixões arrebatadoras. E foi paixão à primeira 
vista. Assim que saiu da camioneta da excursão e lhe pôs os olhos em cima, percebeu que a relação 
que mantinha com o pego da ribeira, enquanto a burra guiava as ovelhas e o fiel Benfica as 

Susa Monteiro 
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mantinha afastadas das searas alheias, nunca mais voltaria a ser a mesma. E sem demoras, atirou-se 
nos braços do mar. Envolveu-se com ele até ao pescoço. E a envolvência foi tal que se esqueceu dos 
companheiros de excursão, das horas e do repasto.  
Por altura de recolher para os comes, conheceram-lhe a ausência, e foi em aflição que o foram 
encontrar atracado ao mar, envolvido até ao pescoço, rendido aos seus encantos. E para comemorar 
aquele enamoramento, passou dois dias em grande, a comer e a beber, do bom e do melhor que 
havia por aqueles algarves.  
Por esta altura, o Totti andava agitado em redor da azinheira. O telemóvel tocava vezes sem conta, e 
do outro lado lançavam-lhe desafios que a responsabilidade de compromissos assumidos o obrigava 
a declinar. E foi nessa agitação que trepou ao local das vistas e de imediato viu o campo de futebol 
de salão, em Évora, onde apontara o quarto golo da vitória da sua equipa sobre o adversário 
eborense. Uma chapelada monumental, em trivela, daquelas que levantam bancadas e rebaixam os 
guarda-redes. Um golo dedicado à Luna, a cadela mais airosa do Alentejo e arredores, e que um dia 
ainda há de emigrar para a Suíça.  
Desceu feliz e deixou-se ficar a contemplar a planície que lhe driblava as ambições. 
Como lá de cima parecia que se almejava futebol, o Antony, outro apaixonado pela arte da bola, 
desistiu de identificar qual era a parte de trás e a parte da frente da azinheira, tarefa que o mantivera 
em acesa agitação durante quase todo o tempo de espera, e trepou chaparro acima, só cessando a 
subida quando começou a vislumbrar o Estádio Santiago Bernabéu e as habilidades magistrais de 
Cristiano Ronaldo. Mas depois quis subir mais, e lá bem dos píncaros conseguiu alcançar as suas 
raízes, a sua Angola. Desceu com vontade de partilhar com o mundo as riquezas da sua terra. 
Desceu com vontade de escrever um livro. 
Faltava o Belmiro. Estava hesitante, mas com um empurrãozinho dos que já tinham subido, lá fez a 
vontade ao rancho e aos manajeiros. Lá de cima vislumbrava Lisboa, os hipermercados por onde 
trabalhou, as charcutarias, as mulheres que confidenciavam inconfidências umas das outras. Depois 
deixou que a memória o embarcasse num comboio, livrando-o das más-línguas e desaguando-o no 
Alentejo. O Alentejo dos monumentos, dos castelos, das paisagens, da tranquilidade. E sentia-se tão 
bem lá em cima que já não queria descer. Foi preciso o Tom Sawyer cair dos céus, envolto num 
paraquedas escangalhado, para o Belmiro regressar à sombra curta da azinheira. 
Com admiração, todos cravaram os olhos no inusitado paraquedista, aguardando-lhe uma palavra, 
uma explicação, uma partilha. Mas confuso pela turbulenta aterragem, limitava-se a repetir 
continuamente que não queria estar no Alentejo, que queria ter aterrado em Albufeira, numa rua 
com bares e discotecas, e que queria ser rico. 
O dia estava a ficar quase frio, quando os manajeiros, fazendo uso do palavreado do paraquedista, 
comunicaram ao rancho que o Alentejo estava mais abastado, mais colorido, e todos eles estavam 
mais ricos, porque a sementeira estava concluída.  
E foi com o sorriso do Tarzan, quando perseguia os touros, o do Fidodido, quando vencia o asfalto, 
o do Elvis, quando percorria o mundo, o do Dinis, quando abraçava o mar, o do Totti, quando fazia 
dançar as redes das balizas adversárias, o do Antony, quando se imaginava Dj, o do Belmiro, 
quando deambulava pelo Alentejo, e o do Tom Sawyer, quando se sonhava abonado, que os 
manajeiros dispensaram o rancho, pedindo-lhe que voltasse no dia seguinte, logo pela fresquinha, 
que a seara de letras estava pronta para a ceifa.     

 

LUÍS MIGUEL RICARDO  

com o grupo de utentes do refeitório Social da Cáritas Diocesana de Beja 
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UMA JANGADA EM BUSCA DE NORTE 
 

Partimos neste instante  tentando  encontrar o ponto de equilíbrio desta improvisada jangada.  
A verdade é que agora já não há nada a fazer. Temos pena! – diria, provocador o Lisboeta.  
Não podemos voltar atrás. Temos de fazer caminho. Já deixámos o cais e não conseguimos fugir da 
conversa  e das perguntas que nascem a propósito desta coisa estranha,  que é nos sentarmos com 
hora marcada a falar sobre as leituras, mais ou menos furiosas que fazemos do mundo, dos outros e 
de nós.  
 
É frágil o meio de transporte e perigosa a viagem. Haveria no grupo quem preferisse ter vindo de 
camião, de Nissan Vanette, de Renault Joaninha ou até de Morris de preferência azul. Viajaríamos 
mais apertados mas talvez mais seguros. Quem sabe? 
 
Estar rodeado de água por todos os lados não deixa ninguém confortável. É o caso do Marau de 
Albernoa. Está habituado a pisar terra firme e a perder-se pelos matos. Sempre foi um moço de 
campo. Fugia à escola, escondia os livros e ia aos pássaros. O pai não esteve pelos ajustes e pô-lo a 
guardar porcos. Fugir à escola é coisa que muitos conhecem. Levantam-se braços no ar. Apanhar 
pássaros também. Tudo tem o seu segredo e fala-se de redes, ratoeiras, queima de enxofre, visgo, 
gás, 605 forte, fisgas, lanças improvisadas com tubos e agulhas. Tudo serve.  
 
Estar na jangada à procura de norte, não esmorece o homem de Olhão. A água salgada corre-lhe nas 

José Francisco 
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veias. Fala sobre a natureza humana como Zaratustra. Escutou  um dia que  a guerra é o lugar do 
guerreiro e  que em tempos de paz, ao guerreiro não lhe resta senão  atacar-se a si próprio. Não 
está zangado mas sabe que todos os dias tem de aprender a perdoar-se. Sabemos todos.   
A manhã adivinha-se furiosa e a  jangada faz-se pequena para tanta carga.   
A bordo seguem  outros tripulantes: um engº mecânico  que à força se  fez agricultor, um 
emigrado na Holanda, um mineiro que sonha ser um pai presente,  um  moiral, um padeiro que 
encontra conforto num colar de missangas, uma aprendiz de escritora, a rapariga dos sapatinhos. 
Entre aprendizes de coisa nenhuma e fazedores de mil inventos são vinte e uma as almas que 
buscam rumo.  Gente demais para tão pequena jangada.  O  aprendiz de tectos e coberturas, 
recém-chegado, abriga-se num silêncio prudente, ainda não se sente em casa. S. escuta atento todas 
as vozes, todas as histórias, desenha-as lentamente na cabeça  e  rescreve o mundo graças à  sua 
bengala de cego.  
 
Nasci em 74, sou um filho da revolução, por isso continuo a sair  para a rua e gritar – confessa 
com galhardia o moço da calçada de Carris.  Conta como a palavra políitica lhe causa naúseas  e 
também a palavra submarino. Espanta-se por  ver corruptos alemães penalizados pela justiça e 
corruptores ativos portugueses promovidos a ministros. Pousa os olhos  na vida de esforço e de 
trabalho do pai e na injustiça do corte da sua magra reforma. Discute-se Abril. Fala-se do antes e do 
depois. Clama-se por uma revolução sem flores. Enquanto estranhamente cheira a cravos e a 
maresia. 
 
Há quem recorde o tempo da sardinha dividida em terços:  um dia a cabeça, outro dia a barriga, 
outro dia o rabo. 3 filhos e para  cada um o mesmo pedaço de miséria, o mesmo terço de sardinha.  
– Somos um país de carneiros, um país de acomodados – ouve-se lá do fundo em ar de conclusão.   
– «Se eu for para o matadouro, não será nunca como ovelha, mas sim como tigre» – diz o Zaratustra 
de serviço e acrescenta: – Estar aqui é lutar pela vida. É resistir. É andar contra a corrente.  
 
Que o diga o filho da Pilar, aquele que contra a corrente aprendeu a ler, o que respondeu ao anúncio 
do jornal e que para ajudar a mãe se fez empregado de restauração. Onde é que já se viu um cigano 
a trabalhar num café, como se fosse um «senhor»? Também contra a corrente se apaixonou pela 
mulher que lhe escreveu uma carta de despedida numa folha de 25 linhas, cada uma delas começada 
por «SE». Se tu não estivesses preso e eu não fosse… talvez… Tivesse ele seguido a corrente e 
casado com a moça que lhe estava prometida desde o berço talvez a história fosse outra. Tivesse ele 
rasgado o jornal? Quem sabe o que aconteceria se?  
 
– Se a minha avó tivesse rodas, era uma carroça! – desconversa o engenheiro-mecânico seguro de 
que não existem SES que possam mudar as voltas da vida, os vidros debaixo da pele, os tropeços, as 
fugas, os acidentes, as perdas. 
 
À jangada chega distante um choro de criança. E se for o menino dos Olhos Grandes? E se for 
possível salvá-lo das águas sem corrermos o risco de nos afundar? E se… 

 

CRISTINA TAQUELIM  

com o Grupo de Residentes da Comunidade Terapêutica da Horta Nova: 

Telmo, João, António, Edgar, Miguel, Mário, Hugo, Valente, Duarte,  

Paulo, Silva, Nuno, Domingos, Constantino, Joaquim, Candeias, Mayer, 

Mendes, José, Rafael 
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ESTES SOMOS NÓS 
 
Eu cá sou uma rapariga, ponho batom, 
Tenho dois amigos, Manon e Marion, 
Todo o dia nos vemos, é mesmo bom, 
E rimos, e rimos, fazemos fon-fon. 
 
Ao pé de Sénarpont é o meu chão 
Sou um rapaz cheio de ambição, 
E a minha queda é a criação, 
Sou loiro, sou loiro, sou um loirão! 
 
Eu cá sou adicto da conexão, 
Por estar online tenho paixão,  
Facebook é que é comunicação, 
Clicação, clicação, clicação. 
 
Refrão: 
E vós / Quem sois vós? / És bom? / Ou és um cabrão? 
Que importa! / Juntem-se a nós / Em uníssono / Nesta canção. 
 
Eu era viciada de televisão, 
Tive de fazer uma formação, 
Agora ler é a minha paixão, 
Viva a ficção! Viva a ficção! 
 
Eu sou especialista de animação, 
Meninas e meninos, acção!  

Georges Alexandre  
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Somos porcos, é uma imitação, 
E grunhimos, grunhimos à exaustão! 
 
Eu tenho raça de campeão, 
Alterno a roda com o cavalo de arção, 
Viso o pódio, a primeira posição, 
Dou tudo por tudo com satisfação. 
 
Eu jogo com grande dedicação, 
A toda a espécie de jogos de pião, 
E também às «Perguntas pra sabichão», 
Jogamos, jogamos, é uma paixão. 
 
Refrão: 
E vós / Quem sois vós? / És bom? / Ou és um cabrão? 
Que importa! / Juntem-se a nós / Em uníssono / Nesta canção. 
 
Dou sempre o melhor de mim, 
Na ficção, em casa, no jardim, 
A ironia é o meu perlimpimpim, 
Histórias, mais histórias sem fim.  
 
Eu não sou daqui da região, 
Só peguei no lápis com a mão, 
Pra tentar escrever esta canção, 
Dez estrofes e um esplêndido refrão! 
 
A casa é a minha perdição, 
Sertã, caçarola, tacho, panelão, 
Mas agora é a Leitura, atenção: 
«Estes somos nós» é uma canção! 
 
Refrão: 
E vós / Quem sois vós? / És bom? / Ou és um cabrão? 
Que importa! / Juntem-se a nós / Em uníssono / Nesta canção. 

 

Alexandra, Jacqueline, Jocelyne, Monique, Nathalie,  

Pierre, Tiphaine, Thomas H., Thomas L. 

CLAUDINE AUBRUN segurou no lápis. 

 
Trad. João Rodrigues 
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UM POUCO, MUITO, MAIS QUE TUDO 
 

É como uma ilha deserta, tudo é fechado, murado, não ficou mais nada para além de um malmequer 
perdido no rebordo de uma janela aberta 
 
Bairro Fafet 
Bairro destruído 
Bairro abandonado 
Hoje vieram umas pessoas da OPAC (Gabinete Público de Desenvolvimento e Construção),  
Fatos e gravatas, olhares de viés, perguntas rapidamente esquecidas 
 
Vão reconstruir? 
Autorizar-nos a regressar ao nosso bairro? 
 
Nem sequer uma resposta murmurada 
Nem mesmo um som articulado 
Bairro destruído 
Bairro Fafet 
Não é recomendável escrever esse nome num C.V. 
 
Então falar, dizer antes 
Contar sobre as torres construídas num cemitério.  
Contar sobre as matas atrás da minha casa 
Falar sobre as comunidades separadas 
As pessoas corridas 
As caves entaipadas 
Bairro deserto, como uma ilha esquecida 
Um única flor plantada numa janela 
Pétalas arrancadas, uma a uma 
Gosto de ti um pouco, muito 
Pétalas voando pelo ar, dispersas ao vento 
Gosto de ti um pouco, nada 
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Contar ainda antes, dizer a alegria, as mercearias, as festas no quiosque, a generosidade, a 
vizinhança, as portas abertas, o ambiente, a música, o barulho da rua, o sul ou quase, o riso das 
crianças, a polícia como bonecos da Playmobil dispersos, dizer este mundo esquecido, bem 
ordenado, este mundo ultrapassado. 
Dizer também hoje, dizer a desconfiança, a droga, o tempo dos motins, as balas de borracha 
disparadas contra as crianças, as mães aflitas, os polícias tornados robot-cop, homens de capacetes 
armados, sem piedade. 
Dizer dos carros incendiados 
Dizer das flores pisadas 
E perguntar outra vez às pessoas da OPAC 
Saber se amanhã, em breve, 
Poderemos voltar a habitar o bairro 
 
Sorriso dos fatos e gravatas predadores 
Sorriso resposta vai-te… uma palavra que rima com «er» 
Desprezo total 
Olhar de hiena do promotor imobiliário 

B
e
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rd
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Então a imagem daquele poeta. Aquele Rimbaud, 
Belo miúdo, cartaz colado, nome da escola do bairro 
Murmurar a sua perna gangrenada, membro podre, amputado 
Dizer Arthur Rimbaud e pensar vogais encantadas 
 
A. Preto 
     E. Branco 
I. Vermelho 
          U. Verde 
               O. PAC 
E repetir essas cores, cantá-las 
Dizer outra vez como antes 
Dizer a perna do poeta como dizer bairro Brosolette 
Dizer o tumor. Cancro organizado pela OPAC 
Dizer o fim dos apartamentos, a tristeza daquelas pessoas deslocadas, esquecidas 
 
Porque Fafet como Brossolette desfigurado 
Porque Fafet como Brossolette beliscado 
Porque Fafet como Brossolette desmoronado 
 
Resta o entulho, resta a lembrança, resta numa varanda um flor que cresce, resiste 
Resta um pobre malmequer cansado 
Uma pétala 
              Dois… 
                        Três…. 
Gosto um pouco de ti, muito, apaixonadamente 
Gosto um pouco de ti, muito, nada 
Adeus Fafet 
Adeus meu bairro 
 
Esquerda ontem, renova-se, reabilita-se 
Direita hoje, tiram-se às pétalas ao malmequer 
 
Adeus florzinha 
Adeus pétalas lançadas ao vento que passa 
Adeus pétalas arrancadas 
Gosto de ti um pouco, gosto muito de ti 
 
Adeus meu bairro 
Adeus Fafet 
 
Diz, vais voltar para mim? 

 

Géraldine Mourière, Fatima Laouini, Samia Boumahraz, Audrey H. , 

Réjeane Lesire, Hamed Benamar, Nadia, Fatima Mashoudi,  

Laurence Lesueur e PASCAL MILLET 
 

Trad. João Pedro Bénard 
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GRAÇA E MARAVILHAS 
 

 

Tenho oito anos, não falo muito, mal sei ler, gostava muito mas as palavras esbarram nos meus 
dentes como uma bola numa parede, não querem sair, juro que gostava. Falo com os olhos, falo 
com o sorriso. Olham para mim, vêm ter comigo, gosto muito. Os adultos estendem-me livros, os 
meus olhos caem sobre as linhas mas não sai nada.  
Muitas vezes, sonho que a boca desenha livros como as mãos dos escritores. Escrevo na minha 
cabeça, mas ninguém ouve nada. Não era preciso muito para tudo surgir e os adultos, ou os da 
minha idade, os meus pais, toda a gente verem o que vive debaixo do meu crânio. 
Oiço muito. Tenho inveja deles por lerem tão bem. Ali, por exemplo, as raparigas lêem com o 
escritor, cada uma na sua vez. Parece fácil, tenho a certeza que aprendia depressa se me ajudassem. 
Aliás, gostava muito que o escritor ficasse um mês inteiro e me ensinasse a ler e a escrever, com ele 
ia ser fácil e toda a gente havia de saber finalmente que eu sou inteligente, e mais, toda a gente 
havia de ver o que me vai no coração. 
A certa altura, falaram de bola e eu disse que isso não serve para nada. Disse assim: «Não serve 
para nada a bola.» A frase saiu sozinha por entre os dentes, escapou-se-me. Não sei se o escritor 
gosta de bola, mas disse aquilo. Ele escreveu a frase, a minha frase, eu vi.  
Também falei do vale dos sapos; expliquei que há lá rãs e ratos, às vezes ratazanas. O escritor 
também tomou nota. Os outros diziam que aqui se comiam ouriços-cacheiros, mas cães e gatos não.  
E depois o adulto que fala mais, muitas vezes para dizer tolices e falar da idiota da filha, a dada 
altura ligou o telefone e pôs uma canção, «Levem-me ao país das maravilhas», dizia ela. Tenho a 
certeza que se me ensinassem a ler essa era a porta do país das maravilhas; deixava o caminho da 
graça para ir longe só com os meus olhos, sem o meu corpo se ir embora, porque viajar toda a gente 
o pode fazer com os livros. Bem vejo isso quando os que sabem lêem, parece que estão de repente 
noutro lugar, o corpo deles está ali mas há qualquer coisa que os torna ausentes, distantes, quase 
felizes por poderem escapar.  
Imagino histórias de bolas de Berlim mágicas, de cavalos que galopam nos campos, de campeões de 
boxe tailandês, de rapazes sempre empoleirados, de homens de cabelos grisalhos e dentes de prata 
que nunca envelhecem e correm maratonas sem se cansarem, de raparigas que não são irmãs mas 
parecem, de mil gatinhos sábios, de cães doidos, de jogos de futebol em que nos divertimos a sério, 
de adultos amáveis com as raparigas e os miúdos, etc.  
Tenho oito anos, não falo muito, olho, espero e oiço, espero as palavras para que a vida comece. 

 

Logan, Océane, Chelly, Tony, Roberto, Jimmy, mas também Tidjy e 

Roman, sem esquecer Jean-Claude e Christine,  

à volta de HAFID AGGOUNE. 

 
Trad. Cristina Almeida Ribeiro 
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A UNIÃO 

A união faz a força. 
A união autoriza que os desejos cresçam e permite que a vontade se afirme. 
 
Elas chegam de manhã. São todas diferentes mas parecem uma equipa de futebol ou de rugby, cada 
uma com as suas preferências. Elas conhecem-se bem, são amigas, ou reconhecem-se, afastadas há 
algum tempo: isso não impede que me dêem a impressão de um grupo sólido. Sem dizer nada, 
naturais, tranquilas, invadem o jardim. Por algumas horas, o jardim pertence-lhes. Organizam-se e 
instalam-se à volta de uma mesa.  
– Um café. Para acordar. Um segundo para acordar mesmo. Um terceiro. Para aquecer as meninges. 
Não é altura de falar, não lhes apetece estarem a contar-se. Quem sou eu para que elas se me 
confiem? E, depois, de repente, um riso agudo que rasga o silêncio e põem-se todas a contar 

Georges Alexandre  
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histórias. 
Provocam-se, dizem graças sobre si próprias e entre elas. O riso é uma outra forma de estarem 
juntas. Como elas dizem, em vez de mandarem sms, enviam umas às outras sos. E todas voltam a 
rir às gargalhadas. 
– Entre duas histórias, Dominique põe-se a cantar. Passa por ali todo o reportório da canção 
francesa. De Georgette Plana a Claude François. 
– Anne Marie olha a faixa reservada aos ciclistas ao longo do Somme: já prometeu que um dia irá 
andar de bicicleta, iremos juntos até à baía do Somme, um pequeno passeio sem dificuldade 
nenhuma. É claro que isto faz rir Anne Marie e as amigas.  
– Que bom que é vê-las a divertirem-se. 
– Jöelle, entretanto, explica como é que faz os bolos e em particular as tartes. Mesmo quando não 
há visitas previstas para o domingo, ela tem uma tarte à espera. Florence não é das últimas a dizer 
piadas e a assobiar uma melodiazinha enquanto Laurianna vê as mensagens pela décima segunda 
vez no telefone. Nesta manhã há um ar de férias. Já não estão num jardim solidário, 
transformaram-no numa espécie de bar com música e baile. O bar mais divertido das margens do 
Somme. Nem é preciso beber álcool, nem sequer procurar parceiros para dançar. O que elas não 
têm, inventam-no. Uma vassoura pode tornar-se no mais simpático dos cavaleiros.  
Isabelle com o seu ar de não querer dizer nada, puxa da sua imaginação para rebaptizar cada uma 
das amigas com um nome de animal. E eu acabo por me encontrar diante de um javali, um rouxinol, 
um golfinho, uma borboleta  com as asas em arco-íris, um caniche e depois uma ursa. E o 
quiosque num golpe de varinha mágica transformou-se numa magnífica arca de Noé de brincadeira.  
 
A união destrói a solidão e o tédio. 
A união faz talvez a força. 
Uma delas explica-me que eu não percebi nada. 
No jardim é a cebola que faz a força. 
 

 

DOMINIQUE LECLERCQ 

Annemarie Lambert, Isabelle Lecul, Florence Messuve, 

Laurianna Daucourt, Joëlle Langlet 

 
Trad. Luísa Costa Gomes e Manuela Vasconcelos 
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MOCHILA 
 
– Eu, na minha mochila, vou pôr uma lata de feijão. 
– Cor? 
– Verde. 
– Eu, escova de dentes. 
– Cor? 
– Rosa. 
– O meu impermeável. 
– Saco-cama. 
– Lanterna e bolas de petanca! 
 
– Eu, na minha mochila, vou pôr a fotografia do meu irmão. 
– A cana de pesca dele. 
– O fio de ouro dele. 
– Cor? 
– Amor! 
– Querida. 
– Fm! 
– NRJ! 
– France Bleu. 
– Cor? 
– Eh... Picardia! 
 
– Eu, na minha mochila, vou pôr um pensamento para a minha avó. Estava todos os dias com ela. 
– Eu, os meus pais adoptivos. 
– A minha cabana do lago. 
– Cor? 
– Céu. 
– E eu, as montanhas que nunca vi. 
– Marselha. 
– Pois. A vida é bela! 
– Avignon! Espectáculos em todas as esquinas. 
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– A mata de Eu. Ia passear para lá com a minha avó. 
– Na minha mochila, vou pôr a pessoa de quem mais gosto no mundo. 
– Eu, a minha cadela, a Alteza. 
– Cor? 
– Dalmata. 
– Eu vou pôr uns ténis para correr atrás dos meus sonhos. 
– Um canivete suíço. 
– Um perfume de Paris. 
– O riso da minha filha. 
– E gel-duche. 
– Pasta de dentes. 
– Toalha. 
– Cor? 
– Areia. 
– Creme solar. 
– (Creme) gelado. 
– Creme hidratante. 
– Eu, na minha mochila, vou pôr o casaco da minha mãe que se foi embora. 
– Cor? 
– Branco. 
– Eu cá vou pôr pessoas, sai fora do vulgar. 
– Ao mesmo tempo, as pessoas, julgamos que estão connosco, e vão por trás e dão-nos uma facada. 
– Madrasta na mochila? 
– Estás maluco, ou quê? 
– Telemóvel? 
– Nem pensar! 
– Eu vou pôr um bilhete sobre a mesa, à cautela. 
 
– Cuecas. 
– T-shirt. 
– Gorro. 
– Grandes calores e grandes frios. 
– Eu vou pôr a alegria de partir, e um pouco de stress. 
– Eu cá acho que apesar de tudo vou pôr um pouco de tristeza. 
– Cor? 
– Cinzenta. 
– Eu, na minha mochila, vou pôr um jardim. Assim, quando estivermos cansados, sentamo-nos 
diante dele a olhar para ele. 
– E?... 
– A vê-lo crescer. Vamos embora? 
– Vamos lá. 
– Eh! Esperem por mim! 
 

Obrigado a: Francine, Philippe, Hervé, Dany, Etienne.  

STÉPHANE JAUBERTIE 
 

Trad. António Gonçalves 
 

NT: 1. NRJ e France Bleu são postos de rádio franceses. 
2. Para a mata de Eu, ver: http://www.ville-eu.fr/autour-d-eu-2.php 
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UM JARDIM SOBRE O MAR 
 
Bairros do Norte. Vê-se para lá da cidade. O céu. As árvores. Sem esquecer o barulho dos carros. O 
crédito ao consumo. As pessoas que trabalham, algumas vivem acima das suas posses. E depois a 
vida dá uma volta, e às vezes cai tudo. Somos pouca coisa nesta terra, há que aproveitar. Dantes 
nós, as mulheres, calávamo-nos, agora estamos por cima, os homens bico calado. Ele começou a 
trabalhar aos 9 anos, depois da escola, a ajudar o pai que era carvoeiro. E a mãe trabalhava por 
turnos nos calços de travões. Os pais dele eram agricultores. Perdeu o pai quando era jovem, e a 
mãe não quis que ele ficasse à frente da quinta. Estava demasiado cansada. Felizmente, temos o 
quintal. Legumes, plantas. A natureza. Galinhas e coelhos para criar. 
 
– Sobretudo galinholas. 
– Ai, as galinholas! Vive para as suas galinholas! 
 
Quintais. Conter o tempo que passa demasiado depressa. Gotas de orvalho sobre teias-de-aranha. O 
pôr-do-sol. A liberdade. Vontade de chorar. Demasiada emoção. Reviver os momentos próximos do 
pai ou da mãe. Os quintais. Os gestos. Os cheiros. As palavras. 
 
– Eu não tive pai. Nem mãe. A minha família rejeitou-me. Odeio-os pelo que me fizeram. No 
orfanato, vestimos todos a mesma roupa. É assim a vida: a certa altura podemos bloquear-nos. Mas 
não pensem que não temos sonhos. 
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Deixar Amiens, partir para o mar. Sem miúdos a cargo. Sem homem. Sonhos de espaço aberto. Mas 
diz que adora os bairros do Norte. Que é neles que gostaria de viver e morrer. Diz que vai levar a 
mãe à boate. Prometido. Que grande borga que vai ser, as duas juntas. Diz... 
– Gostava que o pai voltasse. 
– Eu gostava que voltassem todos, o meu pai, o meu filho... Mas vou partir para o mar, para o 
bronze. E nunca se sabe, pode ser que encontre o príncipe encantado... 
– Não precisas de procurar, está aqui, o teu príncipe encantado. 
– Não. Tu?... É verdade, aos vinte anos, o banheiro da praia... 
– Claro, era eu. 
– Espera aí, deixa-me ir buscar os óculos, tenho a impressão que há aqui um erro qualquer. 
– Tu, em compensação, não mudaste... És a mesma parva de sempre! 
– E tu, para ti não há sonhos, nada a fazer. 
 
Ela tem vinte anos. Ele, trinta. Ele, banheiro. Ela, de biquíni. Fim de tarde ao pé do posto de 
vigilância da praia. Ela, tímida. Ele, musculoso, bronzeado. Ar seguro de si. Mas só ar. 
 
– Podia-me ensinar a nadar? 
– Porquê, não sabe? 
– Não, tenho medo da água. 
– Claro que a posso ensinar. 
– E quanto é que isso me vai custar? 
– Consigo é diferente. 
– Ah sim? Porque é que diz isso? 
– Os seus olhos... 
– Eh... Então vemo-nos amanhã? 
– Amanhã, à mesma hora. 
– Bom... está bem. Amanhã à mesma hora. 
– Espere aí! 
– Sim... 
– O que é que faz logo à noite? 
 
A panela de pressão ronrona sobre o lume. Um voo de patos sobre as hortas. Lá em baixo, o barulho 
de um carro que derrapa. Amanhã vamos à praia, ao mar. 
 
 
Chantal Mauduit, Nathasia Mauduit, Régine Mohamed, Annie David, Eve 

Minot-Destercke, Marianne Jacob, Dany Outurquin, Malika Takouche, 

Clara Langue, Jacques Grignon, Serge Piercour, Patricia Brianchon, 

 com GÉRARD ALLE 

 
Trad. António Gonçalves 
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É URGENTE EMERGIR 

 

 

 

 
1: O que é que fazemos para o próximo número do EMERGÊNCIA? 
2: Ao fim de quase trinta números, já não é tão fácil... 
3: Fala-se de política? 
4: Não, já basta de política!  
5: Tudo bem? Venho um pouco atrasado... 
2: Pois vens! 
5: É porque apanhei uma injecção, e o meu coração disparou. Então, o doutor mandou-me esperar 
ali.  
1: Senta-te. 
5: Estavam a falar de quê? 
3: Do próximo número. 
4: Queríamos encontrar um tema, mas já inovámos tanto; estamos de cabeça vazia. 
5: Bom, então não perdi nada. 
2: Tens alguma ideia? 
5: Sobre quê? 
1: Ora, sobre o tema! Temos que enviar o próximo a 27 de Junho. 
3: E estamos a 23 de Maio! 
2: E ainda por cima na próxima quinta-feira é feriado. 
4: Sim, ainda bem. 
2: Pois, mas nós, como é quinta-feira... 

Damien Cuvillier 
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4: Talvez o futebol? 
1: Oh não, o futebol não dá, e não tarda vamos levar uma abada. 
4: Bom... 
1: Temos os nossos 766 leitores à espera. 
3: Antes eram1400, mas estão a diminuir, como os orçamentos. 
2: A lista dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção muda todos os meses... 
4: E está sempre a mudar, entre os que o têm e os que já não o têm. 
2: Que trabalheira! É de dar em doido! 
5: Eu cá tenho um tema! 
1: Qual? 
5: A música de pã, porque é bonito. 
4: Um pavão é bonito, sim senhor, mas daí a falar de música! 
5: Não, a música de pã, não o pavão!  
2: Ela quer dizer a flauta de pã. 
5: Isso! É uma coisa boa para trabalhar; descontrai. É melhor do que o acordeão, que é mais para 
dançar. A música de pã é bonita, mesmo que se esteja a trabalhar. 
4: E tu achas que essa tua música de pã está no YOUTUBE? 
2: E a religião? 
3: Demasiado deprimente! 
1: Hã? 
3: É por causa da Virgem Maria. Como ficou grávida sem haver um homem, às tantas morreu 
virgem. É deprimente.  
1: Mas é lógico que ela seja virgem, a Virgem Maria. É o que diz o título! 
3: Não digo mais nada! 
2: Não, não, pelo contrário; quando se cai do cavalo é preciso voltar logo a montar. 
4: Num grupo como este, toda a gente tem necessidade de falar. 
5: Libertamo-nos... 
1: Pois é, pois é! Temos que criar a nossa empresa… 
4: Mesmo assim, estamos a bater no fundo, na penúria. 
2: Dá-nos antes uma frase optimista! 
4: Não. Não tenho nenhuma! 
5: Má-língua! 
3: E então a Estrela? 
4: A Estrela é a morte. Tirando ir ao cemitério ver os pais, não há mais nada a fazer.  
5: Sim, mas há uma boa vista! 
1: Bom, não é por eu estar grávida, mas se falássemos de bebés? 
4: Ah pois, a maternidade, o «pele contra pele»... 
3: Em casa também se está bem.  
2: Tu também! Não é de espantar que a Virgem Maria te deprima! 
1: Quando a vida se torna dura, voltar a ser bebé até seria bom; não tínhamos que nos preocupar 
com nada. 
5: Mas com esta época que estamos a viver, toda a gente ia querer voltar a ser bebé! 

 

Christine et Sandrine Ancelin; Amanda et Pauline Boubet;  

Yvonne Caron; José Miguel; Christine Olivier; Annick Quès  

e GILLES LARHER 

 
Trad. Manuela Torres 
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PRISCAS, NAPA E MINHA QUERIDA 
 
Cigarros, Whisky e Bonequinha 
Era assim que se dizia no passado… 
Hoje cigarros são priscas ou dentes de lobo… 
Com ou sem… caca de camelo… 
 
Cigarros, Whisky e Bonequinha 
Era assim que se dizia no passado…. 
Hoje, o whisky é a napa, 
Como o pilim é aquilo que manda…. 
 
Cigarros, Whisky e Bonequinha   
Era assim que se dizia no passado. 
Hoje é miúda, bebé, 
É garina, minha querida.  
 
Priscas, Napa e Minha querida 
É assim que se diz hoje… 
Em Alençons… No Pequeno Camon… 
Mas tudo isso faz mal ao coração e aos pulmões… 
 
Priscas, Napa e Minha querida 
Pois, mas o que nos dizem 
É que não sabemos ler, o que é mau 
Mas é bom amar e ser amado… 
E que não há nada melhor para o coração… 
 
Bonequinha, querida, meu amor 
Dir-nos-ão sempre: 
Oh como é bom amar e ser amado!  
E que não há nada melhor… para a felicidade. 
 
Com a participação de Alain Parsy, Dany Courtois, Mickaël Rosant, Cyril 

Chatelain, Sébastien Bocourt, Renaud Pelletier, Cédric Suiveng e 

ALEXANDRE DUMAL 

 
Trad. Manuela Torres 
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O DIA EM QUE SONHEI COM UM PAPEL DE 

PAREDE MÁGICO E SETE MALANDRETES 
 

 
 
 
Encontrei-os num aposento pouco maior que uma caixa de fósforos. Estavam Dounia e Kubranur, a 
mesma idade, o mesmo magnífico sorriso. Andreia e a sua irmã Sabrina, um par de aves de 
arribação que sonhava já partir para o sul com o seu sol africano. Yousouf, de lápis na mão, que 
desenha em três traços e duas linhas homenzinhos, peixes, um mundo todo dele: uma forma de 
escapar ao nosso. Há também Manon, loira como um trigueiral, e Mayvie, a bonita e discreta de 
cabelos cor de avelã. 

 
Vêm da Turquia, da Argélia, daqui e dali; eles que viajam através do mundo, ei-los reunidos nesta 
divisão acanhada, sobreaquecida, sem ar: a mistura perfeita de uma cela de prisão e de uma panela 
de pressão. 

 
No entanto aí estão: tagarelam, conhecem-se; cada um conta um pedaço da sua vida, mas ao cabo 
de vinte minutos, horror, uns já têm a cabeça a fervilhar, outros têm o coração aos saltos como um 
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gafanhoto, e os restantes  sentem formigueiros nas pernas. 
 

– Isto enerva-me! Diz um, já não sei qual deles, mas que importa se todos estão de acordo: é preciso 
mexerem-se. Apanhar ar fresco. Porque aqui, ficam cinzentos como múmias. 

 
Sobretudo quando, como eles, gostam de ginástica, de dançar, de fazer percussões coporais. 

 
– Quando nos mexemos, não pensamos em mais nada, nada nos perturba! justifica-se Kubranur.  

 
– Eu, quando viajo, divirto-me em pensamento! afirma Andreia. 

 
– Eu, não sei viver sem a ginástica! confessa Dounia. 

 
– A minha vida, gosto ainda mais dela numa caravana... diz Sabrina. 

 
E como esperneiam nas cadeiras, e como saltam, e como levantam os olhos para o céu... Que 
frenesim tomava conta do meu jovem grupo! 

 
As nuvens vertiam magras gotas sobre o parque de Emmonville. E o vento frio não nos convidava 
propriamente a fazer um piquenique à beira da água. 

 
Neste pequeno compartimento abafado, uma sopa de suspiros, de estertores, de grunhidos fez-se 
ouvir. A depressão espreitava. Mais um segundo ali dentro e seria a revolta, a balbúrdia total, 
felizmente... 

 
Como quatro ecrãs juntos, o papel de parede animou-se. Diante de catorze olhos mais arregalados 
que uma manhã de Natal, mostrou coisas que falavam de movimento (trenó, cavalo a galope, 
caravana, cometa, roda, espiral, pés que dançam...), da natureza (árvores ao vento, nuvens em 
viagem, ondas que se enrolam...) e do que torna a vida mais bela (chocolate, smarties, desenho, 
cantora da moda...). Então o aposento pindérico alargou-se; o ar perfumou-se; os sete malandretes 
saltaram de alegria enquanto eu me espreguiçava, como após uma longa sesta. 

 
Porque acabava de acordar, tudo não passava de um sonho. Ao meu lado, sete  patos regressavam de 
uma longa viagem. 

 

 

Com: Dounia, Kubranur, Andreia, Sabrina, Yousouf, Manon, Mayvie e 

AURÉLIEN LONCKE 

 
Trad. Eugénia Leal 
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UMA CLASSE SEM HISTÓRIAS 
 
 

 
Como se chama isso quando isso vos surpreende e vos abana em todos os sentidos? Uma chuvada? 
Uma ventania? Uma onda vigorosa? Um tufão? Um tsunami? É pois! É isso, uma avalanche! 
Uma avalanche de insultos, de palavrões, de violência… 
Aqui estão os alunos do 6.º1 que cospem as suas palavras, passam por cima, rasgam-nas, 
empilham-nas outra vez. Precisamente como o jogo que consiste em colocar a mão sobre a de um 
outro, depois um outro põe a sua em cima e mais uma outra mão por cima… Edifica-se uma 
pirâmide de mãos sobrepostas num pequeno lapso de tempo. Sobrepostas, sim, sobrepostas na 
revolta, na agitação, que não encontra a sua palavra e que, no entanto, se exprime tão claramente: 
Stop! A guerra acabada! Isto torna-se um pesadelo, isto não deixa trabalhar. O que nós queremos, 
esperamos, desejamos mais que tudo é rolarmos no que é bom, no melhor.  
Porque estas histórias, que não param de retornar, todas nos dão o desejo de nos escaparmos, de 
voltar para casa, reencontrar os nossos quartos, os nossos móveis, a nossa solidão, os nossos 
desenhos… fotografar o mundo. As pessoas que dizem qualquer coisa, que reenviam uma coisa má, 
se bem que não te conheçam, tudo isso pesa nos nossos corações. Saber que ninguém te 
compreende. Isso também pesa. Sentir-se diferente. Isso pesa ainda. 
Por força, empilham-se as notas más... 
A dizê-lo, a escutar-se falar, todos ficam de acordo: farto, está farto, mais que farto das bolhas de 
nervos que cospem fogo. 
Então, qual é a solução? 
Ignorar os palavrões? Dizer o que não está bem? Procurar uma pessoa que não traia? 
Não dizer tudo? Calar-se? Onde está a saída? 
Mas, Porquê viver?, dizem eles depressa para título ao nosso texto futuro. Viver para morrer? Viver 
para o amor desiludido ou o amor louco ? A menos que se viva para  nada fazer ou exprimir a sua 
felicidade, longe do amor que leva a morrer. A alguém explicaram que viver não era fácil. Que as 
coisas se fazem por si próprias, nunca pelos outros. Sim, a vida de facto é tanto melhor quanto lá se 
está, quanto nos lembramos da sorte que temos, quanto se vê a vida cor-de-rosa...  
Somente para combater, somente para vencer, somente para ser feliz. Os alunos do 6º1 fazem se 
procurarem piolhos na cabeça, eles já compreenderam que, mesmo que seja complicada a vida, 
viver para morrer é viver junto à infelicidade, e viver para a alegria é viver junto do coração. 
Uma borboleta! Oh! Estávamos tão concentrados… Ela dá reviravoltas docemente. Indica-nos que 
o I, primeira letra da palavra insulto significa inocência, o N, nuvem, o S, saibro, o U, último, o L, 
luz, o T, taratata, aborrece as palavras cruas, o E, espinho, o S, sombrias recordações, às quais 
pertencem «carrotes au cul», «salope» e outras armas de guerra que não é conveniente usar. Usar, 
uma palavra que os alunos do 6.º1 diziam não conhecer e que eles dominavam na perfeição. 
 

Anthony, Maxime, Medhi, Alison, Tifany,  

Vanessa, Caroline, Kimberley e JEANINE 
 

Trad. Helena Barradas 
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O pai tinha-a rejeitado quando ela estava grávida. Ele tinha-se sentido traído, e, a partir daí, ela não 
falou com ele durante anos. Aliás, se ela hoje fala com ele, é para dar prazer à sua filha, já adulta, 
que teve a gentileza de aceitar o avô sem preconceitos. E é por isso que ela lhe telefona todos os 
domingos à tarde. Ele enerva-a muitas vezes, é limitado, mas ela evita zangar-se com ele, por causa 
da filha. 
Ele vive longe dela, no sul de França, e a distância leva a que ela não o veja há uma década. O 
comboio é demasiado caro para que eles possam ver-se facilmente. A distância afasta. Mas não é só 
isso, diz de si para si, porque os irmãos e as irmãs vivem muito perto dela, e ela também não os vê. 
Têm grandes choques entre eles, e ninguém reconhece os seus erros, ninguém quer pedir desculpa, e 
por isso muitas vezes acabam por se bater. Eles criticam-na muito, não comprendem a vida dela, 
humilham-na constantemente. Querem que ela viva como eles, dentro de limites, e não seja um 
caixote do lixo da sociedade, como eles dizem. E ela não pára de lhes explicar, que, como eles, ela 
não faz «cocó de lantejoulas», e que foi ela que escolheu a vida que tem, e que a assume. Nunca se 
relaxou, assegurou sempre a vida dos filhos, nunca lhes faltou nada, fez sempre o melhor que podia. 
Apesar de tudo, somos todos iguais mesmo se não somos perfeitos, ricos ou pobres, todos se 
equivalem. Mas, apesar da boa situação deles e do dinheiro, não compreendem o que ela gostaria de 
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lhes explicar, ela, que não sabe ler nem escrever, mas que apesar disso realizou proezas, como por 
exemplo passar no exame de condução, e isso eles não vêem. Eles não querem que ela viva a vida 
como quer, eles que não são assim tão felizes, e que fingem. Ah, como eles sabem dissimular, 
pensam que o dinheiro pode comprar tudo, mesmo uma reputação. Obviamente, dinheiro, ela não 
tem, e por isso usa as suas próprias armas, e foi assim que ela construiu uma nova família. Ela 
descobriu-o no seu caminho, ao sabor de encontros, de pessoas que, como ela, não fazem batota. 
Entreajudam-se, passam bons momentos, dão um sentido à sua vida. Afinal, podemos escolher a 
nossa família, não somos obrigados a suportá-la. 
Ela até encontrou o amor no fundo do jardim. 
Num belo dia de Verão, ela tinha um martelo na mão e ele um ancinho, olharam-se sem dizer uma 
palavra, e fizeram amor sem parar... 
Hoje ela é feliz, este homem voltou a dar-lhe confiança na vida. Mesmo se nada é fácil, ela toma 
conta das crianças, o melhor que pode, têm sempre que comer e isso é o seu orgulho. Fica 
deprimida de vez em quando, porque apesar de a sua família de sangue a estar sempre a chatear, no 
fundo, ela gosta deles, não consegue evitá-lo. É por isso que ela sabe que é uma boa pessoa. E 
nunca deixará de pensar, que, no final, a família é formidável! 

 
BRIGITTE LO CICERO  

com Sylvie, Gladys, Mélina, Frédéric, Hélène, Cindy,  

Josiane, Gérard, Micheline, Michel et Aline 

 
Tradução de Manuela Vasconcelos 
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O PARÊNTESE DOURADO  
 

Subitamente, tudo parece possível.  
Pomo-nos a sonhar.  
Oferecer a nós próprios um parêntese dourado, ir ao cabeleireiro, vestir um vestido decotado, pôr 
roupa nova, ser feminina até à ponta das unhas. Ter tempo para nós, para cuidar da divindade que 
permanece escondida no interior. Ganha-se confiança quando se está aperaltado. É a magia do 
tempo encantado, o poema da ampulheta. 
Rodear-se de amigos, de filhos – nada mais precioso do que as crianças –, e escutar o passar do 
tempo bebendo um café, fazendo bercinhos azuis e brancos em croché para o baptismo de um bebé. 
O que há de mais precioso, trouxemo-lo dentro de nós. Carne da nossa carne. A menina dos nossos 
olhos. A eles transmitiremos o que temos de melhor. A emoção à flor da pele. As lições e os 
valores; o prazer do croché e as chaves da felicidade. O ferrolho saltou. Passamos por muito. E o 
coração cozido respira um pouco melhor. 
Enquanto sonhamos, um primeiro berço é feito. Despejamos outra cafeteira de café e vamos 
comendo bolos. A cozinha é uma partilha, um acto generoso. Os bolos de Mathieu são deliciosos.  
Subitamente, tudo parece possível. 

Andre ́ Zetlaoui 
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Pomo-nos a sonhar.  
Sair de Abbeville sob um céu azul, estender a toalha numa praia deserta, comer um gelado à sombra 
quente ou ler um romance diante do rebentar das ondas. Estaremos tão mal aqui? Na China é-se mal 
visto se aos trinta anos ainda não se é casado, e normalmente só se pode ter um filho. Na Argélia a 
mulher tem que dizer sim ao marido, é assim.  
E já outro berço de renda. A tentação das ondas. Mar da China e Mediterrâneo. A tripulação 
completa. 
Subitamente, tudo parece possível. 
Pomo-nos a sonhar. 
Ganhar a lotaria, ou fazer surgir um génio sem ter que limpar o pó a nenhum objecto. Que se lixem 
as limpezas, mas quero pedir os três desejos.  
Ou estar ainda bem firme nas pernas. 
Todas as esperanças são permitidas.  
Três, quatro berços, e palavras principescas. Enquanto as línguas se desatam, as mãos activam-se 
tanto que em breve a linha vai faltar.  
Julgamo-nos sós face às dificuldades, mas o colectivo está aí para nos impedir de soçobrar. Uma 
rede de segurança, como o tule que protegerá os berços de renda. 
Estamos em plena realidade; no entanto ela parece-se muito com um parêntese dourado.  
Felizmente ainda não é proibido sonhar.  
 

Lydie Baudelin, Malika Ben Merieme, Fatiha Kious, Isabelle Lallier, Marie 

Langlet, Mathieu Marchand, Nathalie Mehadji, Claire Monfourny, Catherine 

Riquier, Eva Roger, Fadila Sekkat, Talia Tourlier,  

com SOPHIE ADRIANSEN 
 

Este texto adoptou os títulos de várias obras de Robert Mallet e de um romance de Carole Martinez. 

 
Trad. Manuela Torres 
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O EPIDE (AND ME) 
OU O SLAM DOS VI 

 

 
 
O que é que disseste? 
Vi como Voluntário da inserção. 
Estás a falar de quê? 
Ouve: o Epide é um estabelecimento público de inserção da Defesa. 
Da pedrada? 
Pára de disparatar: o seu objectivo é a inserção social e profissional de jovens em dificuldades… 
Um dispositivo de luta contra o desemprego, pá. 
I have a dream, é isso. 
O Epide vendeu-me sonhos. 
O Epide… no fundo, é acreditar, querer, poder. 
O que é que estás para aí a dizer? 
À primeira vista, não é nada fixe essa tua coisa. 
O mais difícil é levantar, de manhã. 
O objectivo é vender sonhos, digo-te eu. 
Marchando a compasso? 
É a história de andar na linha.  
Lembras-te da ascensão do Mont-Gamelon? 
Da canção do Mont-Gamelon? 
Se me lembro, brincas! Catorze quilómetros de montanha a trepar. 
É para criar uma dinâmica de coesão, o espírito de equipa. O simbolismo é provar que é possível 
uma pessoa superar-se. 
A vida é difícil, é preciso fazer esforços para lá chegar. 
Ora, a união faz a força…  
Aprendemos a fazer uma padiola, como num grupo militar. 
Eu, que sonhava ser bailarina estrela… Em vez de um tutu cor-de-rosa vesti uma farda azul e 
aprendi a viver em grupo, com igualdade. 
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Pois sim, faz-me sonhar! 
Tem um ar de polícia, mas pelo menos estamos todos vestidos da mesma maneira. 
Eu sou voluntário, sou eu que escolho a minha vida. 
Eu gosto de desafiar a autoridade. 
Mas estando juntos unimo-nos. 
Aqui, aprendo a abrir-me. 
Porquê, 'tavas fechada? 
O Epide «mia» inspirou-me. Aprendi a autonomia e a passar sem o supérfluo. 
Como por exemplo? 
A televisão e fumar. 
Eu sonhava ser futebolista, mas era demasiado impulsivo. 
Eu era demasiado indisciplinado. Não gostava lá muito de regras. 
Não era uma vida para agarrar mas uma vida para se enforcar… 
Eu julgava-me um zero, aqui voltei a ganhar confiança. 
Eu agarrei a minha oportunidade. 
Eu gosto deste lugar, reencontrei a minha voz. 
Se eu desistir, ninguém será capaz de voltar a pôr-me no bom caminho. 
Se acreditar em mim, posso continuar a acreditar. 
Chega de viver de biscates, é tempo de evoluir. 
Finalmente tenho projectos para seguir em frente. 
Aprender um ofício é ficar motivado. 
Eu sou determinado. 
Um dia, vou voar. 
A mim bastava-me roubar. 
Planar acima dos meus sonhos, para lá das tempestades, 
Não é preciso ser rico, 
Nem ser presidente, 
Enquanto nos restarem os dentes. 
Quando a esperança me torna forte. 
O Epide protege-me como um pai, 
Onde não há pai, não há referências. 
Mostra-me o caminho, quer seja baixo, quer alto. 
O importante é avançar, não continuar a vegetar. 
Eu reaprendi a levantar-me de manhã cedo, a comer a horas certas. 
É preciso acreditar, querer, para finalmente poder. 
Acreditar em quê, já agora? 
Em si, no seu projecto profissional. 
Afinal, é preciso aprender a cantar… 
A Marselhesa?! 
Como no Estádio da França… estou-me a ver no Campeonato do Mundo. 
Já vês que faz sonhar. 
A mim a alma tinha-me abandonado porque eu já não conseguia pensar. 
Podes ajudar-me, senhora coragem, porque a esperança foi-se, só me resta, senhora raiva, a vontade 
de esquecer tudo. 
 

GUILLAUME CHÉREL  

com Pansa Rodrika, Léanna Gayet, Nadia Daouffa, Wilfrid Baillerjean,  

Ali Mouhamdi e Jiany Calodate  

 
Trad. Cristina Almeida Ribeiro 
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DIA DE FESTA 
    

Como insectos enormes, os tanques avançavam para Villabeu sob o sol reaparecido de Setembro. 
Clarisse, Maéva e Thomas estavam instalados à frente de um desses engenhos com lagartas e 
empanturravam-se com os bombons e chocolates distribuídos pelos soldados. 
– Não percebo nada do que dizem aqueles polacos! – grita Thomas, na direcção do tanque vizinho 
onde estavam os seus amigos Dylan, Jérémy, de alcunha Mouky, e Mégane. 
Ao lado, numa moto, Anne-Sophie e Gwendoline desfilavam. 
– Não, também não pescamos patavina, mas não faz mal, eles são muito simpáticos connosco! 
A multidão aumentava à medida que se aproximavam do centro da cidade. Era domingo e os sinos 
de St-Vulfran e de St-Sépulcre repicavam em uníssono. Dia de festa em Villabeu. 
Dia de alegria, enfim, depois de quatro anos de angústia, de desconfiança, de medo. E além disso, 
aquele cheiro a queimado que pairava nas ruas, como se os bombardeamentos de 20 de Maio, há 
mais de quatro anos, tivesse penetrado cada casa, cada pedra da calçada, cada árvore. 
Antes, os oito patifes tinham formado uma alegre farândola à volta de um dos blindados, obrigando 
a parar. E aí, o sorriso de Anne-Sophie e a cara maliciosa do Thomas fizeram o resto. 
– Ouve, não te rales – observou Dylan, ao ver que o Mouky tinha enfiado um capacete demasiado 
grande para ele – parece uma panela, isso vai amachucar-te o cérebro, atenção! 
– Bravo! Hurra! Ganhámos! – gritavam os habitantes enquanto ofereciam dálias e gladíolos aos 
seus heróis. 
– Olha, Anne-Sophie, é o teu avô. 
Efectivamente era o René! Dançava em plena rua. E valsava com a Nicole, a guarda do parque de 
Emonville! 
A coluna dos tanques, dos carros e das motos desembocava agora a no adro de St-Sépulcre. 
– Ena! Toda esta multidão! – gritou a Clarisse. 
– Sim, sim, é lindo, todos estes capacetes e aqueles chapéus elegantes! – acrescentou Maéva. – 
Parece o mar! 
– E todas as janelas cheias de pessoas felizes que brindam nas varandas! – notou o Mégane. 
Nesse preciso momento, um grande fogo elevou-se no meio da praça. 
– Mas é o Maurice! É, sim! É o Presidente da Câmara, garanto-te! – gritou o Jérémy na direcção de 
Gwendoline empoleirada na moto, e que repetia: – não é nada, que disparate! 
Mas era mesmo Maurice Marlière, com as suas calças demasiado largas e curtas, com o capacete de 
lado que se agitava à volta de uma bandeira que estava a arder. 
– É a bandeira do mau-olhado com a sua cruz negra! Tanto melhor, nunca mais a iremos ver! – 
decretou Dylan. 
Defronte da igreja, o abade Prache dirigia um coro cujo Te Deum parecia encher toda a cidade. 
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Nesse preciso momento, esse mesmo Te Deum ressoou no CDI de Ponthieu! 
Jérémy, perdido no seu sonho, distinguiu a voz de Dylan que lhe dizia: 
– Hei, Mouky, o que é que te deu? Pára de cantar! Onde é que achas que estás? Adormeceste em 
cima do teu romance, ou quê? Esse livro bateu-te com força! 

 

CHRISTIAN COUTY  

com a cumplicidade 

 de Anne-Sophie, Clarisse, Dylan, Gwendoline, Jérémy,  

Maéva, Mégane, Thomas 
 

Trad. João Pedro Bénard 

 

 

 

 

 

 

 
  

Damien Cuvillier 
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Para a Marjorie 

De Amandine, Océane, Maéva, Corinne 

 Guillaume, Alexis, Mathieu, HAFED 
 

 

DEPOIS DA JANELA 
 

Eu sei porque é que ela me fez isso, a mãe. Porque não podia mais de tanto medo. De quê? Não 
sabia, mas agora sei. Sei porque é que ela abriu a janela e me atirou, a mim. Tenho 7 anos e 
chamava-me Nathalie Gérard, está inscrito na caixa do correio e em breve estará gravado na caixa 
de madeira. Da janela, 7 andares antes do bum no chão. Fez-me doer de surpresa, a surpresa de não 
ter sentido dor nenhuma... Não caí toda, qualquer coisa de mim, qualquer coisa que eu não sabia 
que tinha em mim que saiu de mim em menos de um milionésimo de segundo e essa qualquer coisa 
desconhecida, que na verdade, que de facto era verdadeiramente eu, reteve a mãe nos ares, a mãe 
que saltou depois de mim no instante breve da surpresa. Eu não sabia o que era esse «EU» morto 
esmagado de fresco, mas sabia a minha força de existência nova, o meu poder de vida novo para 
salvar a Mãe, desmaiada do desespero da sua queda. 

Porquê? Eu assediava-a de perguntas e ela não sabia, nunca. Eu berrava imenso em todos os tons: 
Porquê? PoRqUê? PORQUÊ? Porquê? Porquê? Porquê?, e ela chorava tolinha ou deglutia uns 
«Pergunta ao teu Pa...» que tragava abandonada, e caía num vazio triste, num nada sem fim. 

Ela detestava-se por não saber dizer as coisas que fazem crescer as crianças. Eu, muitas vezes, 
afogava-me no sono e a mãe vinha de noite tirar-me do edredon porque eu gritava pesadelos de um 
fantasma desaparecido e de um ausente demasiado presente... Eu nunca tinha aprendido a dizer Pai, 
eu! E a Mãe já não me queria ensinar a palavra e guardava-a nela só para ela, e por causa disso 
sofria a fumar, chorava a comer, e sentia-se miserável a beber. E ficava tão sozinha de tez 
amarelada, de carne gorda, de palavras bêbedas, que eu ficava sozinha também, eu, com aquele 
«ele» despresente. 

Agora sei todos os porquês de antes da janela, um pouco tarde é verdade. 

O meu corpo no chão esmagado de dor e eu no ar aérea e ligeira, como se tivesse uma irmã gémea, 
uma de carne e osso, a outra de sonho e espírito. 

Tudo isto, era «depois da janela»... 

Deitei a mãe sob o edredon e fechei a janela antes de partir de viagem até ao mais fundo dos 
universos, viajando de espanto dos planetas em pasmo das galáxias, ultrapassando os arrabaldes 
desta pequena bola de terra para ir até aos confins da eternidade. 

 
Trad. António Gonçalves 
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O PARAÍSO? 

 
Ontem passei o dia com dez rosas. 
Dito assim, até pode surpreender mas eu explico melhor. 
Havia magnificas rosas vermelhas. Vermelhas como a violência, como o sangue, como o amor, uma 
rosa chamada «Rosa Paz», algumas rosas brancas inocentes como vestidos de noivas e um botão de 
rosa ainda tímido que parecia ter receio de abrir… 
Vermelha, disse a rosa: 
Sou prova de amor 
Sem lamento nem hesitação 
Se ele te oferecer uma rosa,  
ousa dizer-lhe: deste-me rosas 

B
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prova de eterno amor 
então  sentirás o  coração 
como um forno aceso 
pois uma rosa é uma rosa 
e  o amor é o amor 
Ouvi ainda uma arenária frágil e perfumada, uma moita de valeriana, uma onda de margaridas 
felizes de coração ao sol. O cato tímido não se deixava tocar mas sob os seus espinhos escondia um 
coração terno e gentil. Disse-me ele:  Palabras que escribo son las palabras que pronuncio en 
silencio delante de tus ojos. El silencio me mata lo sé pero, si es para ti, es un silencio hermoso y 
doloroso a la vezi. 
«Cheira tão bem, disse uma outra rosa, parece o paraíso!» E eu apercebi-me de que na realidade 
esta rosa era uma rapariga. 
Bela como uma rosa. 
Ela tinha razão, julgávamo-nos no paraíso. Havia acónitos, também chamados capacetes de Júpiter, 
eufórbios ou erva-das-toupeiras e gracíolas ou erva-dos-pobres. Angélica para fazer pauzinhos 
cristalizados, consoldas de flores azuis como o linho, cardos-penteadores para servir de cabaré aos 
passarinhos, granza de cujas raízes se faz tinta vermelha e camomila de flores amarelas, celidónia 
de seiva laranja-vivo, bambus e papiros, jarros, aquilégias e papoilas, bocas-de-lobo, verónicas, 
balsaminas, um velho corniso morto por um fungo há 250 anos e uma pequena sequoia. As 
açucenas tinham perdido a candura e resplandeciam de amarelo. 
Estávamos no jardim botânico de Amiens, em França.  
Em Amiens, em França, não há bandidos que saem das florestas para matar as pessoas nas cidades. 
Não se morre de fome. Não se é obrigado a usar roupa muito cara comprada nos armazéns do 
estado. Não há guerra, nem penúria. É difícil aqui chegar, difícil aqui ficar, difícil viver aqui. Há 
medo, chora-se, é necessária documentação mas também há pessoas que ajudam os que dela 
precisam. 
A cidade de Amiens é bela mas por que há pessoas a deixar lixo nas ruas? 
A França não é o paraíso mas os que nunca mudaram de horizonte, os que nunca deixaram a sua 
casa e os amigos não sabem como a França é bela.  

 

Shalom, Gloria, Malkani, Happy, Aminat, Amina, Elina, Iman, 

Yasmina, Nouhaïla, Thérèse  

e MARIE-FLORENCE 

 

Trad. Joaquim Beja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
i As palavras que escrevo são palavras que pronuncio em silêncio diante dos teus olhos. O silêncio mata-me eu sei, mas 
se é para ti, é um silêncio belo e doloroso ao mesmo tempo. 


