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JÁ SE DISSERAM COISAS 
PARA TODAS AS SITUAÇÕES? 

 

 
José Smith Vargas 

 
 
De caminho à Bobadela, a mim, cabem-me os letreiros: Pagamos pelos artigos das crianças. E Seja 
atento / modere a velocidade – cortesia do Lidl, pela zona fabril do Prior Velho. Não há nisto mais 
justiça do que saber ler e sobrar o tempo quando te pões a pensar no que vai ser. 
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Estou da Guiné Conacry. Estou aqui desde 2011. 
É o texto de um deles, escrito por quem já antecipa que terá outra vez de repetir uma história. Há 
quem não queira nunca voltar a um país que está muito horrível. Não se parte riqueza e ainda ontem 
se matou gente. Aqui há mais avanço na política e ecologia e development, apesar de mais atraso 
numa cultura que não sabe o que é diferença nem etnias, nem díspares falares. Tem 21 anos, lembra 
o seu dialecto, o pular, fala francês, e há o sussu e o malinke mas não chega. Pensa, como quase 
todos os outros, que não haverá trabalho sem se saber esta única língua. Diz-se bhutu, liberdade, em 
pular. 
 
Não na Eritreia, que há vinte e três anos contados, tomou, desde hoje, 24 de Maio, o seu lugar 
destinado no mundo – canta o hino de um poeta que todo um povo chorou. Haverá versos, como 
religiões, para mais ocasiões. Aqui afinal são todos africanos como muçulmanos. Este é Shia e não 
Sunni, a diferença está na forma e na frequência da oração, parece, embora possa haver pretexto 
para a guerra. Mas parece que há relativa paz na Eritreia desde 2000. Parece que são iguais as 
mulheres aos homens. Parece que há nove línguas, talvez mais etnias que vizinhos, e se respeitam. 
Também as religiões se respeitam, mas o governo não. Não se percebe porque não há eleições e 
fecharam as universidades e nenhum jovem abandona o Serviço Nacional sem abandonar a pátria. 
Liberdade diz-se huríya em árabe e nastinet em tigrigna, em Portugal há crise. 
 
Dorme em paz como a flor da tulipa 
Dorme la-la-la-laí... hortelã (?)...a laí, 
Não se garantem as palavras nem a tradução. A mulher, rosto de moldura, azul-anil, lilás de céu, faz 
um esforço por relembrar, mas a música ou a memória desviam-se e reflectem, brilhos de prata no 
debrum do véu. 
Hesita com tudo o que comunique, gesto ou frase, excepto a postura na veste. 
Saiu do seu país por proteger a irmã de mais um abuso de casamento, neste caso o talibã tinha 
muitos amigos, e a família fugiu toda para a Ucrânia, país onde se dava nas vistas. Não gostavam 
dela, e algo que não conta se quebrou, até chegar aqui, só  
com os filhos. 
Tem nome de paraíso a rapariga, sonha em farsi, felizmente conhece azadi. Chega ao final para 
cantar à mãe o embalo de que ela se não esquece. 
 
Nestes dias em que as pessoas  
São como inimigos, tenhamos por protecção 
Não precisar de mais ninguém. 
Assim se me traduz Sahid, se bem que haja África de outras leituras: La négritude, por exemplo, 
por demais política, desentendida por demais ser passado quando se é novo. Este rapaz tem 18, é da 
Costa do Marfim mas podia ser Ishmael da história a seguir, ou de outras, porque aqui afinal, se 
bem que ambígua a forma, viveram todos para contar as suas. Ele gosta de desporto e de dançar e, 
como os outros, de Portugal, onde se está bem apesar da crise e da saudade na barriga, de attieké, 
mandioca moída até ao grão fino com o peixe, alloco, placali, gboigbassou, pela mão da mãe. 
Escolheu o Islão por ser plus à l’aise, pondera sem explicar. Está há um ano e ainda o português é 
difícil, se fluido o francês. 
Liberdade, em baúle, diz-se akossun. 
 
Se chorares, meu coração arderá demais.  
Se chorares, eu chorarei. 
São versos do poeta que escreve em azeri, avô da iraniana que fala farsi, e é anagrama de Sarah, 
mulher de Abraão, que foi Sarai, minha princesa, tão linda que o esposo, prudente, a apresentava 
como irmã. Mãe de Isaque, madrasta de Ishmael, antepassada de Israel, também vem no Corão, e 
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passou a Sarah quando Deus lhe deu semente ao estéril ventre, princesa, só, sem possuidor. 
Disseram-lhe os pais 
que sem casar não teria dinheiro. 
Disse-lhe o marido que sem ficar 
em casa não tinha dinheiro 
E agora diz-lhe a segurança social 
que se não sair desta casa 
não terá dinheiro. Que lho tirem. 
Não será mais posse de ninguém, 
nem deserto haverá que a assuste. 
Busca azadi, liberdade, e ser humana, à terceira, não será demais. 
 

MARGARIDA VALE DE GATO 
 com Ousmane, Sahar, Siraj, Somiya e Victor 

do Centro Português de Refugiados da Bobadela 
 

  


