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Na feira, com Zapata e Lampião

 Hoje é dia de feira!
 Vamos lá, vamos todos!  Uns para comprar, outros para vender. Os com-
padres a queixarem-se das mulheres. E elas também: «Ai, rica prima, que ele já 
não me serve, nem para maridar!...»
	 Mofina	Mendes	entorna	o	leite.	Não!	Desta	vez	foi	azeite	o	que	ela	entor-
nou... Mas lá se foram, na mesma, os ovos de pata que haveriam de a tornar rica.
 Também não falta a Inês Pereira. Senta-se a bordar e espera por preten-
dente	a	marido.	Espera,	espera,	e	fica-lhe	ainda	por	dizer	que	«é	assim	que	se	
fazem	as	cousas!».
	 E	o	Diabo	assiste.
 Sempre em cena, um diabinho de cornichos vermelhos no alto da cabeça. 
Oh, sim!... É Mestre Gil quem por ali anda!
 Ou não estivéssemos todos em casa dele.
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 Pois é!
	 E	nós,	zangados	com	os	livros?	Com	a	leitura?
	 Nem	por	isso!	Antes	com	esta	mania	de	nos	porem	a	ler	Os Maias,	de	fio	a	
pavio.	Sim,	com	isso	estamos	zangados!
 Antes um policial!
 Banda desenhada!
	 Ficção	científica.
	 Mas	o	melhor	de	tudo	seria	um	jogo	de	tablet.
	 Mau...	Mau,	porquê?	Porque	alguém	lá	meteu	uns	militares	a	derrubar	as	
torres	do	inimigo?
 Mas isso já aconteceu, nas terras de onde viemos!
 Aqui também.
 Então... Que viva Zapata!
 Viva o Lampião e a Maria Bonita!
 Garibaldi!
	 Salgueiro	Maia	e	os	outros	Capitães!

 Vivam!

	 E,	já	agora,	os	golfinhos!
 As tiras de choco frito e a açorda de amêijoas!
 Sem esquecer Mestre Gil.

 Não,	ninguém	esquece.	MESTRE	GIL,	sempre!

Catarina, Sara Kelly, Duilio José, Thiago Roberto, Hislander.
Na Escola Secundária Gil Vicente, com Filomena Marona Beja.

Ilustração colectiva.
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Igorzinho, meu Igorzinho

Igorzinho,	meu	Igorzinho,	o	que	comes	tu	para	crescer	tanto?	

Subo	à	árvore	e	pego	em	dez	bananas,	uma	de	cada	vez,	com	cuidado	para	não	cair.
Se	caio	não	cresço,	respiro	devagarinho	para	não	me	cansar.
Sou resistente, mas respiro como os passarinhos e tenho sempre de parar.
Se	cresço	muito	levo	porrada.	Crescer	demais	dá	sempre	em	porrada.
Quando penso o quanto cresci aqui, parece que o meu coração vai rebentar. 
Até	parece	que	não	posso	namorar.	Casar?	Casar	posso,	não	posso	não	casar.	
Posso	trabalhar?	Mas	quem	trabalha?	E	quem	cuida	de	quem	está	a	recuperar?	
Quem	estuda	enquanto	alguém	trabalha?	Quem	cresce	enquanto	alguém	nasce?	
Quem	vai	cuidar?	Do	maior	ao	mais	pequeno,	cada	um	dentro	do	outro	para	não	
nos perdermos, para nos arrumarmos. 
É o tempo que arruma o meu corpo, de resto só posso esperar.
Enquanto espero posso estudar.
Ir à escola para recuperar de não ir à escola por não poder andar. 
Mil	metros,	dois	quilómetros,	três	páginas,	dois	livros.	Tudo	acaba	por	caber,	
tudo	se	faz.	Tem	paciência	sossego,	sossego	tenho	paciência	contigo.
Não	te	vejo	há	tanto	tempo,	ainda	te	lembras	do	meu	nome?
Aprendi a ler e a escrever.
Igorzinho,	Igorzinho	meu	bebé,	viste	lobos,	viste	coelhos?
Coelhos	no	prato	lobos	na	televisão.
Trazes-me	uma	banana?	
Uma banana uma porrada. 
Trazes	dez?

Vais	gritar.
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Tens	de	jogar.
Qual	é	o	jogo?
Lembra-te do meu nome.
Qual	é	agora	o	teu	nome,	Igorzinho?
Cometudoeportatebem.	Escreve	senão	esqueces-te.
Não	sei	escrever.	Ao	longe	é	difícil	aprender.	
A	esperança.	Ando	devagarinho	para	não	me	esquecer.
Então fala sempre, não te cales mas deixa os outros falar.
Cometudoeportatebem	cometudoeportatebem	cometudoeportatebem.
Ututuututuututu canta um pássaro por cima da fome no jardim de encantar, en-
canta a fome, esquece a banana e vai buscar o jantar, vira lobo mas torna deva-
garinho	para	o	coração	descansar.
O jantar é coelho, é coelhinho, cinco coelhos ao jantar.
Como	tanto	que	rebento	mas	não	posso	evitar.
Vem	porrada	para	digerir,	é	história,	vêm	beijos	para	tratar.
Sou lobo, sou crescido mas não posso lá voltar.
Tenho	que	jogar	para	crescer,	ganhar	até	curar.
Lobo	frágil	pequenino,	negro	de	dia	branco	ao	luar.

Veio uma história de livros, sonhos altos, invernos frios, tempo, jardim de en-
cantar,	aqui	há	o	youtube	e	não	tem	de	se	pagar.

Foi o creu, foi o creu, foi a dança que nasceu.
Há um parque, há playstation, um quarto para brincar, o quarto dos meninos, o 
quarto das meninas, a casa de banho, a cama, a sala de jantar. 
Epidemia do tchiquitchiqui no corpinho todo.

Febre reumática, essa	doença	que	nos	pegou,	trouxe-nos	aqui,	ao	colo,	muito	
devagarinho,	alastrando	a	infância	pelo	corpo	todo,	recuperando	a	vida	que	não	
há	nesta	geografia	do	mundo.	Guiné-Bissau,	em	Bissau,	no	bairro,	que	não	vou	
dizer	o	nome	mas	onde	prefiro	estar.	
Alguma	vida	não	há	lá,	outra	há,	mas	muita	ficou	para	trás.	
Daqui	a	vinte	anos	trago	os	meus	pais	para	Portugal	e,	se	eles	também	conse-
guirem	arranjar	trabalho,	levo-os	comigo	para	Itália	como	prémio,	onde	estará	o	
meu marido a pôr as crianças na cama enquanto eu preparo o jantar. 

Lígia Soares com Ângela Code, Beghate N’Semba, Benjamin Cá, Félix 
Gomes, Mussa Mário Mendes, Igor Rodrigues, Joana, Lígia Sousa e 

Eupremio Scarpa na Casa Damião.
Ilustração de Bárbara Assis Pacheco. 
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Comunidade Orgânica de Enigma e Sonho

Fayez	é	sírio.	Engenheiro	de	águas.	A	primeira	vez	que	veio	a	Portugal	foi	para	
trabalhar	no	Alentejo.	Enganou-se	e	 seguiu	de	comboio	até	Faro.	A	sua	vida	
dava	um	livro,	pelo	menos.	O	primeiro	capítulo	leva-o	da	Síria	até	à	Ucrânia.	
Tem	um	filho	médico	lá.	É	incrível	mas	é	verdade.	Yabroud,	a	cidade	de	onde	é	
a	sua	família,	tinha	quarenta	mil	habitantes.	Hoje	tem	apenas	dez	mil,	quase	só	
mulheres.	A	mãe	de	Fayez	está	no	Dubai,	lá	longe.	Um	dia,	Fayez	quer	regres-
sar	à	Síria,	a	uma	Síria	em	paz.	Entretanto,	vai	melhorar	o	português	e	trabalhar	
no	seu	sonho.	Uma	eco-aldeia	de	paz	e	tolerância.	Com	Abdelhakim,	o	jovem	
argelino	que	entrou	no	Centro	de	Acolhimento	para	Refugiados	no	mesmo	dia	
que	ele,	partilha	outro	sonho:	uma	produção	de	vegetais	orgânicos	no	Alentejo.	
Gostariam de ter animais também, animais que andassem livres e não comessem 
porcarias.	Um	belo	dia,	em	Oued	Sly,	na	Argélia,	Abdelhakim	fartou-se	de	ser	
ameaçado	pelos	bandidos	que	vinham	exigir	dinheiro	aos	pequenos	agricultores	
como ele. Foi ver à net quais os países para onde poderia sair sem precisar de 
visto.	Apareceu-lhe:	Cabo	Verde.	E	lá	foi	ele.	Ao	aterrar	em	Cabo	Verde,	um	
funcionário	 da	 alfândega	 pediu-lhe	 800€	 para	 lhe	 dar	 entrada.	 Ele	 não	 tinha	
dinheiro, foi recambiado para a escala anterior do voo: Lisboa. Ficou preso dois 
meses	na	prisão	do	aeroporto	e	depois	deram-lhe	uma	primeira	autorização	de	
residência.	Imagino-o	nessa	cela	apertada	a	repetir	o	verso	de	Al-Mutanabi:	«Eu	
que	sou	cego	consigo	ler	as	palavras,	eu	que	sou	surdo	consigo	ouvir	as	pala-
vras.»	Hoje	Abdelhakim	estuda	português	na	universidade	e	no	Centro	e	sonha	
falar	mesmo	bem	a	língua	de	Camões	(além	de	produzir	vegetais	orgânicos	e	
animais	 felizes	no	Alentejo).	 Jhon	quer	arranjar	um	bom	trabalho	para	poder	
trazer	o	pai	e	as	irmãs.	Gostava	de	conseguir	criar	uma	instituição	que	recolhesse	
os	cães	de	rua	na	Colômbia.	Mesmo	que	nunca	mais	possa	voltar	à	Colômbia,	
gostaria	de	um	dia	poder	apoiar	daqui	uma	instituição	de	lá	que	fizesse	isso.	É	
que	há	muitos	cães	de	rua	na	Colômbia.	Jhon	diz	que,	apesar	do	acordo	anun-
ciado	e	do	prémio	Nobel	do	presidente,	a	guerrilha	das	FARC	continua	activa.	
Só	 que	 a	 ideologia	 transformou-se	 em	 cocaína.	Traficam,	 raptam,	 ameaçam.	
Em	Tumaco,	a	mãe	de	Jhon	tinha	uma	loja	e,	uma	noite,	às	2h	da	manhã,	uns	
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criminosos,	que	a	polícia	disse	serem	elementos	das	FARC,	entraram-lhe	em	
casa	e	levaram	tudo.	Exigiam	uma	percentagem	a	todas	as	lojas,	ameaçando	os	
donos.	Em	2014,	a	cidade	de	Tumaco	era	deles.	A	mãe	foi	roubada	outra	vez	
na	rua	pelo	mesmo	bando	e	fugiu	para	Cáli.	Mas,	mesmo	aí,	eles	acharam-na	e	
voltaram	a	exigir-lhe	dinheiro.	E	a	mãe	de	Jhon	acabou	por	vir	para	Portugal.	
Passado	um	tempo,	eles	passaram	a	telefonar-lhe	a	ele.	Jhon	mudava	de	cartão	
telefónico,	mas	eles	voltavam	a	ligar-lhe.	Uma	voz	a	dizer	que	a	mãe	dele	lhes	
devia	dinheiro	e	que	tinha	de	pagar.	Nessa	altura,	Jhon	trabalhava	como	segu-
rança num banco. Um dia, dois homens armados vieram ter com ele. Somos nós 
a	voz	do	telefone,	disseram.	Diz	à	tua	mãe	que	sabemos	onde	estás.	Jhon	fugiu	
para	uma	quinta	da	tia,	muito	afastada	dali,	e,	logo	que	recebeu	a	indemnização	
da	empresa	de	segurança	onde	trabalhava,	comprou	um	bilhete	para	Portugal.	A	
história de Adam é parecida e muito diferente. A mãe tinha um minimercado em 
Donetsk,	na	Ucrânia.	Corria	tudo	normalmente,	até	que	as	pessoas	descobriram	
que	a	dona	do	minimercado	era	uma	estrangeira,	caboverdiana.	Quando	a	tensão	
entre	a	Ucrânia	e	a	Rússia	subiu	de	tom,	e	com	isso	o	sentimento	nacionalista	
ucraniano,	os	estrangeiros	começaram	a	sofrer	por	tabela.	A	partir	daí,	as	pe	ssoas	
passaram	a	levar	coisas	do	minimercado	sem	pagar	e	tornou-se	impossível	viver	
ali.	Uma	amiga	da	mãe	ajudou-o	a	sair	para	Portugal.	Mas	antes	de	sair,	Adam	
morou	numa	igreja	em	Sumi.	Imagino-o	aí,	nesse	lugar	que	nunca	vi,	a	fazer	o	
que	ele	gosta	mais:	resolver	enigmas.	É	uma	boa	altura	para	começar	a	falar	de	
Lara,	talvez.	Uma	família	que	é	um	enigma	do	tamanho	do	mundo.	Viviam	na	
Sibéria,	mas	o	pai	nasceu	na	Arménia	e	agora	está	nos	EUA;	a	mãe,	que	é	da	
Geórgia,	é	agora	médica	em	Portugal;	Lara	fala	com	muito	carinho	da	avó	que	
está	na	Rússia	e	lhe	passou	o	amor	pela	literatura.	Talvez	venha	daí	a	vocação	
teatral	da	neta,	que	está	no	primeiro	ano	da	Escola	Superior	de	Teatro	e	Cinema.	
Daí	e	do	trabalho,	desde	pequena,	com	o	grupo	RefugiActo,	que	faz	teatro	no	
Centro.	O	sonho	de	Lara	 (dava	um	bom	título,	não?,	 tem	um	toque	clássico,	
sim?)	é	juntar	a	família	dispersa,	rever	as	avós	e	a	tia	que	está	na	Rússia,	e	que	
estivessem	todos	com	saúde,	o	sonho	de	resolver	essa	saudade.	Está	a	ensaiar	
Tchékhov	na	escola,	o	grande	mestre	que	nos	ensina	que	a	melhor	maneira	de	
chegar	à	verdade	é	talvez	inventá-la.	

    
      Lara, Fayez, Jhon, Abdelhakim, Adam, 

com Jacinto Lucas Pires.
Conselho Português para os Refugiados.

Ilustração de Pierre Pratt.
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Fora de Cena

Cá	andamos	neste	nosso	século	XXI,	distraí-me	e	agora	vejo	que	já	vai	avan-
çado o raio do século.
Estamos	cá	dentro,	num	Centro	da	Santa	Casa.	Mas	a	vida	social	lá	fora,	a	gente	
tem que encaixar na vida lá fora. Só que, lá fora, neste século XXI, as coisas 
mudam	tanto.	De	manhã,	chovem	atrasadas	as	águas	mil	de	Abril	em	Maio,	e	os	
transportes	e	a	cidade	estão	em	desordem.	À	tarde,	faz	calor	e	o	que	é	que	vou	
fazer	com	o	casaco	e	chapéu	de	chuva	que	trouxe	para	encaixar	na	chuvada	da	
manhã?	A	gente	tem	que	encaixar	mas	parece	que	a	caixa	e	o	século	mudam	de	
figura	a	cada	hora	que	passa.
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O	encaixe	perdido.	Perder	os	pais,	perder	contacto	com	os	filhos.	Minha	mãe	
foi-me	deixar	à	Santa	Casa,	meu	irmão	não	quer	saber	de	mim,	meu	filho	está	
com	a	minha	sogra,	vinte	e	cinco	anos	na	prisão	e	nem	uma	visita	da	família,	
fugir	do	Minho	para	Lisboa,	fugir	com	o	bebé	para	o	Porto,	assédio,	instituições,	
quartos	alugados.
A	gente	anda	à	procura	de	estabilidade	financeira,	estabilidade	emocional;	não	
se	encontra	segurança.	Transferiram-me	para	uma	prisão	de	alta	segurança	no	
Quebeque,	mas	era	para	segurança	deles	não	minha.	
As	camadas	da	nossa	vida,	o	antepassado,	o	passado,	o	presente,	o	futuro.	Como	
fazer	papel	machê:	papel,	cola,	papel,	cola,	papel,	muitas	camadas	sobrepostas,	
umas escondem as outras mas estão todas lá a dar consistência ao objecto que 
temos	em	mãos,	a	dar	contorno	à	vida.	Nenhuma	camada	vai	embora	só	porque	
ficou	para	trás.	As	histórias	dos	outros	que	estão	aqui	connosco	ajudam-nos,	em-
prestam	papel	e	cola	para	segurarmos	as	nossas	histórias	na	água	agitada	da	vida	
lá	fora.	Como	na	Guiné	quando	construíamos	barreiras	para	proteger	o	arroz	da	
água	salgada	que	sobe	pelo	rio	com	a	maré	alta.
Parece	que	as	telenovelas	também	falam	da	minha	vida	por	isso	não	gosto	de	ver	
os dramas das novelas, já tenho os meus, são parecidos, mas são piores porque 
são meus.
Gostamos	de	teatro.	E	é	cá	dentro,	nesta	sala	do	Centro	de	Apoio	Social	de	São	
Bento,	 que	 ensaiamos	para	 o	 nosso	 espectáculo	 anual.	Como	 é	 costume,	 vai	
estrear	lá	fora,	no	Teatro	da	Comuna,	e	também	vai	ser	apresentado	na	Casa	da	
Achada.	Teatro	 amador	 com	personagens	 com	nome	 completo,	 sobrenome	 e	
apelido, e têm família em casa, fora de cena, e um cão para passear em palco. 
Calha	bem	o	teatro	moderno	ter	cenários	bem	despojados	porque	não	temos	re-
cursos	para	a	cenografia.	As	personagens	e	a	vida	real	que	se	entrelaçam:	o	car-
diologista,	a	psicóloga,	o	vigarista,	a	enfermeira.	A	gente	encaixa	nestas	perso-
nagens.	Nós	as	inventámos,	nós	as	criamos,	usam	os	nossos	truques,	encerram	os	
nossos	segredos.	As	nossas	personagens	dizem	o	que	nós	escolhermos	que	digam.
E	já	sabemos	o	final	da	história.

Nuno Milagre com Soraia Moreira, Humberto Tavares, Rosa Alves, 
António Wassé, Carlos Gonçalves e Letícia Silva + Graça Costa

no Centro de Apoio Social de São Bento.
Ilustração de João Cabaço.
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Leitura Furiosa

Foi com a literatura que encontrei esse estado alternativo, essa capacidade de 
poder não ser, por uns momentos, umas horas, vá, esta pessoa que sou eu e sofre 
com a vida. Porque a vida é um sofrimento. É certo que as pessoas de dentro 
dos livros também estão envolvidas na vida e também sofrem, mas nós estamos 
entre umas e outras. Eu vivo há cinquenta e dois anos e só tive três ou quatro 
momentos,	o	resto	é	luta	todos	os	dias.	E	é	esta	vida	paralela	que	a	droga	me	
proporciona	e	me	lava	e	me	inspira,	e	me	devolve	mais	fresco.	Comanche.	Anna	
Karenina.	Seis	balas.	Siddhartha.	Papillon.	Os	filhos	da	Droga.	Os	Sonetos	de	
Shakespeare.	É	como	se	eu	 tivesse	 feito	merda	aqui,	mas	enquanto	estivesse	
dentro	do	que	lia	foi	o	outro	que	fez	merda,	não	fui	eu.	Como	quando	cumpri	
anos de prisão por um crime que foi o meu irmão que cometeu e não eu. Ele as-
saltou uma senhora com uma faca, e depois à polícia deu o meu nome. Quando 
fui	ao	reconhecimento	fiz	uma	grande	asneira.	O	meu	irmão	tem	bigode,	eu	não.	
Não	é	que	logo	nesse	dia	fiz	a	barba	e	deixei	o	bigode?	E	a	senhora	ofendida	
apontou-me	o	dedo	e	disse:	foi	ele,	foi	ele.	Na	prisão	lia	muito.	Cheguei	a	ler	
livros	de	trezentas,	quatrocentas	páginas	numa	só	noite,	à	luz	da	vela.	E	durante	
o	dia	dormia.	Comprava	cotos	de	vela	porque	as	luzes	eram	desligadas	às	dez	
da	noite.	Não	deixam	as	visitas	entregarem-nos	cotos	de	vela,	nem	tabaco.	Só	
podem	entregar-nos	dinheiro.	Para	depois	o	entregarmos	à	prisão	em	troca	dos	
cotos	e	dos	cigarros.
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Essa capacidade de nos	podermos	ver	de	fora.	E	depois	queremos	mais	e	ficamos	
agarrados.	Vim	de	Angola	com	doze	anos	e	os	miúdos	de	cá	gozavam	com	a	cor	
da	minha	pele.	Eu	isolei-me	e	refugiei-me	na	leitura.	Papillon,	Apache,	Hamlet,	
Shane,	Moby	Dick.	E	 isso	 fez	 com	que	 fosse	 ficando	mais	 violento.	Depois	
comecei	a	 fumar	marijuana	e	depois	passei	para	as	drogas	duras.	Os	 livros	é	
o	começo.	O	dinheiro	é	o	fim.	Não	ter	dinheiro	é	estar	de	ressaca.	Quando	se	
rouba,	tirando	os	Salgados,	mas	isso	é	outra	coisa,	é	porque	se	precisa.	Não	é	por	
prazer.	O	café	também	nos	atira	para	um	haunted	state	of	mind,	às	vezes.	

Uma	vez	encontrei	uma casa assombrada e então escrevi um poema chamado 
«abençoado»,	porque	toda	a	gente	tinha	medo	de	lá	entrar	e	por	isso	não	tinha	
as portas nem as janelas emparedadas. É um poema que fala sobre como eu me 
senti	abençoado	por	Deus	me	ter	encontrado	uma	casa	para	viver.	Publiquei	esse	
poema	numa	revista	e	agora	quem	quiser	pode	lê-lo.

Quando lemos convivemos	com	as	pessoas	lá	de	dentro.	Com	o	Werther	houve	
uma	vaga	de	suicídios	na	vida	 real,	com	a	baleia	azul	 também.	E	à	conta	da	
baleia	branca	o	índio	Peacock	construiu	um	caixão	no	mar	alto,	para	se	enfiar	lá	
dentro.	Como	se	fosse	um	bote	salva-vidas,	mas	da	morte.	Levine	encontrou	a	
felicidade	no	campo	e	no	casamento.	Mas	o	Shane	não.	Hugh	Belt	para	não	ser	
acusado	de	roubar	moedas	da	igreja	tirou	os	óculos	ao	polícia	e	foi	acusado	de	
agressão.	Hamlet	tentou	matar	o	tio	mas	não	teve	coragem.	Antoine	Coin	tinha	
de	atravessar	rochas	à	beira-mar	até	chegar	a	casa.	Uma	noite	tinha	bebido	tanto,	
que nem soube como pôde atravessar as rochas. Acordou no meio das mantas 
todo	encharcado	em	sangue.

Quantas bruxas	 não	 foram	queimadas	 na	 fogueira	 só	 por	 estarem	 em	 casa	 a	
cuidar	dos	animais	e	das	plantas?	A	partilha	de	livros	devia	ser	livre,	porque	o	
problema	não	são	os	livros,	o	problema	são	os	cabrões	que	se	empanturram	à	
conta de quem não pode parar de ler.

Miguel Castro Caldas
com Álvaro Ávila, António Cunha, António Pia, Carole Garton,

Hugo José Correia e Renato Pinho,
no GAT (Grupo de Ativistas em Tratamentos) IN-Mouraria.

Ilustração de Marta Caldas.
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Ainda agora
Ainda	agora	ia	à	creche.
Mas	depois	a	gente	cresce.
Vão as mãos pelo piano.
Pra tocar o novo ano. 

Entrar no fogo
Foge	o	instante,	o	tempo	arde.
Entro na corda, e nunca tarde.
No	fogo	salto,	solta,	rodo	e	rio.	
O	dia	é	fogo	à	volta	num	fio.

Um guarda-chuva
Quando	eu	era	um	guarda-chuva

fechava-me	em	casa	ou	fazia	azar.	
Podia	ter	palavras	e	nuvens	e	guardar

	pássaros	que	não	ficavam	tristes.	
Eu era transparente. Os pássaros

pequeninos	viam	as	gotas	da	chuva.	

Bicharada
Gosto muito de animais
Uns menos, outros mais.
Tenho	amigas	desde	a	pré.
Olha,	os	flamingos	dançam	ballet

Em	ponta,	faz	de	conta.
A sereia é só meia, não corre. 
A barata é forte, não morre.
A	lagarta	come	à	farta.
A	mãe-galinha	é	melhor	que	a	vizinha.
A boneca é um bicho horripilante 
Se está viva e mexe, pior que elefante.
As	tarântulas	são	perigosas
As	crianças	ficam	nervosas.
O	papão	é	um	gorila,	e	um	monstro
Como	eu	se	estou	maldisposto.	
Um adulto é esquisito, tipo mosquito.
Uma criança é alta às cavalitas. 
Acho que tem a ver com cavalo. 
Faltava uma rima ao poema, para

acabá-lo.

Desassombro
Bernardo assombra Bruno
que assombra Leo 
que assombra Inês
que assombra Mariana 
que assombra Márina
que assombra Salomé 
que assombra Valéri

Quando eu era um guarda-chuva
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que não tem medo de nada
mesmo nada
nada mesmo
a	não	ser	algumas	coisas	
como levantar o pé esquerdo 
para subir pela corda
para	descer	no	escorrega
e mesmo aí
não tem medo 
de	dizer	que	tem	

Temporal
Um joelho esfolado
uma ferida num dedo
o meu país passado
ou à noite ter medo. 
Minhas dores e arredores.
São só males menores.

Mas outro tempo houve, eu sei,
antes do tempo ditar sua lei, 
onde viviam os meus avós.
Aí	vem	a	fúria,	fera,	feroz.		

Como	a	lagarta no casulo
fecho-me, espero, calculo.

Minha dor, e dor maior,
Tudo escuro ao meu redor.
Do	desgosto	não	há	abrigo.
Mas	há	quem	chore	contigo.	

Se o tempo passou, o tempo passa.
Não	por	querer,	ou	por	coisa	que	eu	faça.	

O almoço	chega.	Há	sopa,	arroz,	e
galinha

A	caminho,	um	amigo	põe	a	mão	na
minha. 

Feitos tortos um para o outro
Gosto tanto de ti que te desenho com 
três olhos esquisitos ao meu lado. 

Líquidos
Como	chorámos,	muita	água	ao	almoço.	

Escuro
Pode haver insectos	 e	 a	 mãe	 faz	 ba-
rulhos.	A	porta	da	 casa	de	banho	fica	
aberta, os brinquedos parece que voam 
e um casaco em cima de uma cadeira 
só	se	percebe	de	manhã.	É	melhor	ficar	
perto do meu irmão. 

Múmia
É uma pessoa enrolada	em	papel	higié-
nico	 no	Egipto.	 Se	 fosse	 uma	múmia	
criança seria uma pessoa pequenina 
enrolada	em	papel	higiénico	no	Egipto.	
E	depois	ficava	uma	múmia	adulta,	que	
é	 uma	 múmia	 criança,	 mas	 crescida.	
Porque	cresceu.	Se	cresceu	faz	as	tare-
fas	 da	 casa	 mas	 as	 múmias	 crianças	
também	 ajudam.	Mas	 as	múmias	 são	
espíritos	 debaixo	 do	 papel	 higiénico	
por isso não crescem. Isso é mais os 
humanos.	Ao	fim	de	algum	tempo,	fi-
cam	crianças	grandes.	Têm	que	 com-
prar roupas maiores. Usam palavras 
como ventríloquo e metamorfose mas 
não percebem nada. É preciso explicar-
-lhes	o	que	são	múmias.	

Explicações
É simples. Ser maluco é ser totó.
Ser totó é ter cabeça de vento.
Quem tem cabeça de vento tem um 
parafuso a menos. 
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Quem tem um parafuso a menos tem miolos de alho chocho.
Quem tem miolos de alho chocho tem macaquinhos no sótão. 
(Se	calhar	também	tem	no	nariz,	podia	tirá-los	com	a	ponta	do	guarda-chuva,	
não	deve	ser	 fácil,	 e	a	pega	podia	 servir	 também	para	 tirar	 teias	de	aranha	e	
livros	da	estante,	mas	isso	agora	também	não	interessa)
Quem tem cabeça de alho chocho tem macaquinhos no sótão.
É isso.
Ter macaquinhos no sótão é ser maluco. 
E malucos somos todos. 
Mas não comemos as unhas do pés.
Isso é nojento. 

 
Miguel Cardoso

com Bernardo, Bruno, Inês, Leonãn, Mariana, Márina,
Salomé, Valéri (e outros).

Na Escola Básica do Castelo.
Ilustração de Catarina Sobral.
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Um bom chui tal como um bom índio

Para eu ser livre
é	preciso	acabar	com	a	bófia
mas	para	matar	todos	os	bófias
tenho	de	começar	pelo	meu	vizinho

Não	pára	de	nos	espiar,	de	nos	perseguir
desde	que	lhe	roubámos	a	gasosa	do	chaço
e	a	bola	de	ganza	que	apanhou	na	cave
foi	deitá-la	ao	lixo	o	cota,	ganda	cromo!

Ainda por cima	está	sempre	a	dizer	ao	filho
que	a	gente	é	escumalha	a	evitar	a	todo	o	custo
por pouco não incita o fedelho à delação
nem	sequer	baixa	a	voz	se	os	nossos	pais	por	ali	estão

Refrão
Um	bófia	o	que	vem	a	ser?
Um	gajo	como	eu	ou	tu
há	o	bófia	boa	onda	e	o	bófia	cabrão
mas ambos têm a faca e o queijo na mão
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Para eu ser livre
é	preciso	acabar	com	a	bófia
mas	para	matar	todos	os	bófias
tenho de começar pelo meu professor

Chama-nos	burros,	faz-nos	trabalhar	como	mouros
castiga	a	toda	a	hora	e	diz	que	é	para	o	nosso	bem
para	o	gajo	há	sempre	uma	só	resposta	certa
já não se lembra das secas que apanhou na escola

Ainda por	cima	dá-nos	lições	de	moral	
quando a história não passa de chacina e rapina
com	tanques	a	transbordar	e	excepções	à	regra
como	quer	o	cota	que	a	gente	obedeça	à	norma?		

Refrão
Um	bófia	o	que	vem	a	ser?
Um	gajo	como	eu	ou	tu
há	o	bófia	boa	onda	e	o	bófia	cabrão
mas ambos têm a faca e o queijo na mão

Para eu ser livre
é	preciso	acabar	com	a	bófia
mas	para	matar	todos	os	bófias
tenho de começar pelo meu companheiro

Talvez	por ser fácil de apanhar o badameco
ou	por	nunca	conseguir	apanhar	ninguém
quando	o	pessoal	brincava	aos	polícias	e	aos	ladrões
colou-se	a	mim	a	lapa	e	arma-se	em	grilo	falante

Ainda por cima	recusa-se	ao	gamanço	e	à	porrada
é	a	voz	da	consciência	quando	a	coisa	dá	prò	torto
se	não	fosse	a	mesada	e	os	cigarros	que	me	dá
e os deveres que eu copio onde ele iria já!

Refrão
Um	bófia	o	que	vem	a	ser?
Um	gajo	como	eu	ou	tu
há	o	bófia	boa	onda	e	o	bófia	cabrão
mas ambos têm a faca e o queijo na mão
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Para eu ser livre
é	preciso	acabar	com	a	bófia
mas	para	matar	todos	os	bófias
tenho de começar pelo meu pai

Não	faz	como	o	meu	tio	que	é	rei	na	prisão
sai	de	madrugada	para	ir	trabalhar
gasta	as	mãos	e	a	saúde	e	ganha	uma	miséria
mas	quer	que	eu	o	respeite	e	lhe	siga	o	exemplo!

Ainda	por	cima	gostava	que	eu	curtisse	o	que	ele	curte
cerveja e não champanhe, têvê e não tablet
só que eu acho o futebol uma superestucha
o	respeito	uma	jaula,	o	amor	uma	gaiola!

Refrão
Um	bófia	o	que	vem	a	ser?
Um	gajo	como	eu	ou	tu
há	o	bófia	boa	onda	e	o	bófia	cabrão
mas ambos têm a faca e o queijo na mão
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Para eu ser livre
é	preciso	acabar	com	a	bófia
mas	para	matar	todos	os	bófias
tenho de começar por mim

Sei de quem	tem	uma	fusca	e	como	num	jogo	vídeo
até	podia	tirar	a	tosse	a	toda	a	gente	à	minha	volta
mas	alguma	coisa	me	trava,	fico-me	pelos	biscates
gosto	da	vida	airada	mas	estou	fodido	e	mal	pago	

Ainda por cima roubo para enriquecer o receptador
trafico	mas	tenho	sempre	uma	dívida	em	atraso
o	mundo	sem	bófia	seria	a	selva	e	a	lei	do	mais	forte
e eu sei perfeitamente que não sou o mais forte!

Refrão
Um	bófia	o	que	vem	a	ser?
Um	gajo	como	eu	ou	tu
há	o	bófia	boa	onda	e	o	bófia	cabrão
mas ambos têm a faca e o queijo na mão
 

Saguenail
com Tolas, Gaiato, Neco, Beiçudo, Cups, Dédé, Rato, Padre

e João Alves, no Centro Educativo Santo António.
Ilustração de João Alves.
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PENA SUSPENSA
uma mão cheia de perguntas exploratórias

1.	Um	condomínio	fechado	é	uma	habitação	que	os	especialistas	avaliam	sem-
pre	pela	garagem?
2.	Uma	mulher	grávida	é	uma	gaja	que	consegue	praticar	ao	mesmo	tempo	a	
concepção	e	a	contracepção?
3.	Um	traficante	é	um	cromo	que	precisa	de	sustentar	os	vícios	da	família	e	os	seus?
4.	Um	polícia	 é	 um	 funcionário	 que	 prefere	mostrar	 serviço	 dando	 caça	 aos	
narco-traficantes	a	apanhar	os	violadores	e	os	assassinos?
5.	Um	homem	rico	é	um	sujeito	que	rouba	o	zé	pagode	e,	por	rara	excepção,	
purga	as	penas	em	casa	e	não	na	prisão?
6.	Um	bairro	é	um	conjunto	de	prédios	cujos	inquilinos	(80%	dos	quais	desem-
pregados)	vivem	do	abono	de	família	e	do	rendimento	mínimo?
7.	Um	imigrante	é	um	indesejável	que	vem	tirar	o	emprego	aos	pobres	nos	países	
onde	o	emprego	escasseia?
8.	Um	gang	é	um	grupo	de	meninos	de	coro	que	ajuda	a	celebrar	missas	cantadas?
9.	Uma	gabardina	é	uma	peça	de	vestuário	impermeável	que	se	transporta	no		
bolso	por	ser	muito	útil	em	caso	de	emergência?
10.	Uma	pessoa	fraca	é	aquele	cagarolas	que	reconhece	a	força	de	quem	o	ameaça?
11.	Uma	pessoa	corajosa	é	uma	criatura	que	nunca	confessa	os	seus	medos?
12.	Uma	pessoa	humilde	é	um	ser	humano	que	não	nasceu	num	berço	de	ouro	e	
por	isso	nunca	se	arma	aos	cágados?
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PULSEIRA ELECTRÓNICA
uma mão cheia de tempos rimantes

Touro no meio da ponte
Fico parado no tempo
E o caudal violento 
Que	guia	o	meu	pensamento
Perdeu memória de fonte
Perdeu	fio	de	horizonte

No	espelho	descubro	a	imagem
De	um	bicharoco	mortiço
E no solo movediço
A	que	chamo	a	minha	margem
Talvez	encontre	a	coragem
De	me	confessar	submisso
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Não	escolhi	vir	donde	venho
Não	escolhi	ver	o	que	vejo
Não	escolhi	o	que	não	tenho
Não	tenho	aquilo	que	escolho
Nem	sequer	o	que	não	escolho
Mas colho o que não desejo

QUANTAS	LÉGUAS	DE	CONVERSA
TEREMOS	DE	SEMEAR
ATÉ	QUE	A	VERDADE	IMERSA
POSSA	ENTRE	NÓS	FLUTUAR?

Dividi	o	mundo a meio
Lado belo e lado feio
Mas nasci do lado errado
Pra sempre desorientado
Morrendo deste receio
De	lá	ficar	enterrado

Sou rebelde conformado
Quero fortuna e poder
E todo o luxo invejado
Por quem no meio do lixo
Se viu forçado a crescer
Como	filho	deserdado

Quem sabe se um destes dias
De	cu	virado	prà	lua
Não	transporto	as	miopias
Para	o	grande	olho	da	rua
Abrindo a minha mão nua
Ao	sol	de	outras	fantasias?

QUANTAS	LINHAS	DE	PALAVRAS
TEREMOS	DE	ALINHAVAR
ATÉ	VESTIRMOS	UM	FACTO
QUE	SIRVA	SEM	APERTAR?

Xaxa LK, Spliff, Nandinho BPG, Dany BPG, Nelson G, Moreira, Rastas Meo 
com Regina Guimarães e Nuno Sousa no Centro Educativo de Santo António.

Ilustração de Nuno Sousa.
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vi	na	televisão	um	apresentador	dizer
com	o	otimismo	mais	desbragado
que	podíamos	ficar	tranquilos	quanto	ao	futuro
porque o futuro do mundo está nas mãos das nossas crianças.
isso foi há quase trinta anos,
e ainda estava de pé O Muro.
hoje	já	estão	a	construir	outro	muro,	e	ainda	outro	a	cada	dia	fica	mais	alto.
senhoras, senhores, olhem-me bem para este mundo.
prá	obra	das	crianças	de	há	30	anos,	que	desgraça.
é	nisso	que	resulta	entregar	o	futuro	às	crianças?
o	que	fizeram	elas?	as	crianças	de	há	30	anos?
o	que	fizeram	delas?	das	crianças	de	há	30	anos?
desculpem, que mal educado,
ainda não me apresentei.
sou	uma	das	crianças	de	há	30	anos.
portantos,	não	esperem	de	mim	grande	coisa.
sou, não, fui.
já	pelo	menos	três	vezes	trocaram-se-me	cada	célula	do	corpo.
da	criança	de	há	30	anos	não	possuo	nenhum	fiozinho	de	cabelo.
nenhuma	unhazinha	do	pé.
sou	um	homem,	que	já	foi	criança,	que	já	foi	formiga,	que	já	foi	mulher,
que já foi aranha, que já foi smurf, que já foi montanha, que já foi maré,
que	já	foi	DyBala,	que	já	foi	Ronaldo,	que	já	foi	Romário,	que	já	foi	Pelé,
que	já	foi	espada,	que	já	foi	roseira,	que	já	foi	Maria,	que	já	foi	José,
que	já	foi	floresta,	que	já	foi	abelha,	que	já	foi	criança,	que	já	foi	e é.
o apresentador que disse que as crianças eram o futuro do mundo
não estava, de todo, errado.
o	que	estava	errado	era	a	alegria	com	que	o	dizia.
a esperança, a tranquilidade de quem não limpa a merda do próprio cão quando 
o leva pra passear
porque	sabe	que	depois	vem	alguém	limpar.
nunca	terá	aquele	apresentador	visto	uma	criança	matar	uma	aranha?	caçar	um	
passarinho?	torturar	um	gato?
cortar	um	rabo	de	lagartixa?	pedir	de	prenda	ao	pai	natal	uma	piscina	de	dinheiro?
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isto	lembra-me	de	uma	música
que não sei o nome
nem quem canta
nem um pedaço da letra
as	músicas	são	só	o	som,	afinal
que posso extrair direto para mp3 de qualquer video do youtube
e	vocês	agora	me	deem	licença
que eu não consigo	estar	aqui	sentado	por	mais	de	dez	minutos.

Beatriz, Bruna, Jessica, Maria, Patrícia, Pedro, Simão, Tomás e Filipe 
Lima com Luca Argel e Sama na Qualificar Para Incluir.

Ilustração de Sama.
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Síndrome de Lázaro

Quando a minha Mãe era pequena, ela tinha ataques epilépticos e, um dia, morreu.
Então,	o	meu	Avô,	com	o	seu	pesar	mas	não	esquecendo	a	sua	obrigação,	tratou	
de	todos	os	detalhes	do	funeral;	contou-me	a	minha	Mãe.	Como	é	que	ela	me	
disse	isto	tudo?	Espera	aí	que	já	te	conto.

Com	medo	de	encarar	a	realidade,	o	meu	Avô	fez	muita	força	para	sonhar.	Se	
bem me lembro, começava assim…

Era dia de	confesso	na	capela	da	vila.	Como	a	minha	Mãe	frequentava	a	cate-
quese, teve de se ir confessar.

— Senhor	Padre,	é	pecado	roubar	para	comer?
—	Não,	minha	filha,	não	é.
—	Então	não	se	há-de	importar	que	eu	tenha	roubado	morangos	do	seu	quintal.

Bem, como	se	deduz,	o	Sr.	Padre	não	achou	muita	piada,	mas,	como	era	obri-
gado	a	perdoar,	a	minha	Mãe	continuou	a	roubar-lhe	morangos.	Para	além	dos	
morangos,	ela	também	roubava	tomates	e	pepinos.	Guardava	as	suas	colheitas	
manhosas	no	armazém	do	meu	Avô,	à	beira	dos	utensílios	que	ele	usava	para	
matar porcos.

Ao contrário do meu Avô, a minha Mãe não encontrava nenhum interesse em 
matar porcos, mas achava piada ao “processo de embebedamento do peru”. Este 
processo consistia em embebedar o animal antes de o matar, pois acreditava-se 
que	a	carne	ficava	mais	suculenta	deste	modo.	Para	aumentar	o	espectáculo,	o	
meu	Avô	embebedava	os	perus	aos	pares:	divertia-se	a	ver	o	peru	a	fazer-se	à	pe-
rua. A este envolvimento, a minha Avó também achava muita piada, pois parecia 
uma novela mexicana.

Se a minha Avó	gostava	de	novelas,	a	minha	Mãe	adorava	fazer	filmes.	Contou-
-me	ela	que,	uma	vez,	uma	única	vez,	fez	uma	Corrida	de	Persianas	com	o	seu	
grupo	de	amigos.	Esta	era	uma	modalidade	não	conhecida	na	zona	até	então:	
consistia	na	 junção	de	persianas	 e	fios,	 de	 forma	a	 construir	 uma	espécie	de	
trenó	alternativo.	Os	amigos	dela	deslizaram	primeiro,	 rua	abaixo,	 tudo	bem,	
tudo	confiante;	e	depois	foi	ela,	rua	abaixo,	tudo	mal,	queda	derrapante:	esmur-
rou	a	cara	toda.	Escusado	dizer	que	os	meus	Avós	não	ficaram	muito	fãs	da	mo-
dalidade.	Do	que	a	minha	Mãe	não	era	muito	fã,	era	de	visitar	casais	amigos	dos	
meus	avós,	mostrando-o	de	uma	forma	muito	artística.	A	realização	da	obra	de	
arte	consistia	nos	seguintes	passos:
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1.	Procurar,	sorrateiramente,	a	embalagem	mais	próxima	de	pó	de	talco;
2.	Encher	todos	os	sítios	visíveis	e	quase	invisíveis	com	o	pó,	sem	que	ninguém	
se	apercebesse;
3.	Sentar-se	sorridente	à	beira	dos	pais,	como	se	nada	se	tivesse	passado;
4.	Voltar	para	casa	e	esperar	o	telefonema	raivoso	dos	amigos	dos	pais.

A verdade é que o meu Avó tinha feito pior na idade dele. Por isso, dentro dos 
possíveis, tolerava o quão a minha Mãe era danada. Enquanto a área de especia-
lização	dela	envolvia	a	arte	de	roubar,	inovar	no	desporto	e	decorar,	o	meu	Avô	
seguiu	a	vertente	animal.	De	todas	as	peripécias,	elevo	ao	pódio,	como	manda	a	
linguagem	do	desporto,	três	delas:

Terceiro	Lugar
O	meu	Avô	é	muito	supersticioso,	especialmente	com	gatos	pretos.	Então,	uma	
vez,	encontrou	um	na	rua	e	levou-o	para	casa.	O	que	lhe	fez?	Enfiou-o	na	sanita	
e	descarregou	o	autoclismo,	com	a	tampa	para	baixo,	claro.	Quando	a	levantou,	
parecia que tinha criado uma parceria desportiva com a minha Mãe, porque o 
gato	parecia	uma	flecha,	numa	luta	de	canoas.

Segundo	Lugar
Amante	de	pirotecnia,	o	meu	Avô	resolveu	atear	fogo	à	gaiola	dos	periquitos	do	
meu	Bisavó.	Dos	17	sobreviveram	dois,	responsáveis	então,	por	criar	a	próxima	
geração.	A	este	episódio	eu	e	a	minha	Avó	chamamos	de	“Adão	e	Eva:	O	Regresso”.

Primeiro	Lugar
O	meu	Bisavô	costumava	dizer	que,	quando	um	gato	se	portava	mal,	o	castigo	
devido	seria	caçá-lo	e	amarrar-lhe	 latas	com	álcool	ao	corpo	e	chegar-lhes	o	
fogo.	O	objectivo,	para	além	de	o	castigar,	seria	a	diversão	de	ver	o	gato	correr	
atarantado.	Um	dia,	o	meu	Avô	viu	um	gato	a	portar-se	mal.	Então,	tratou	de	
proceder	ao	seu	castigo.	Por	incrível	que	pareça,	dessa	vez	foi	ainda	pior	para	
o	gato,	porque	passou	por	um	monte	de	palha.	Formou-se,	assim,	uma	fogueira	
enorme,	de	palha	e	de	gato.

Foi com	estas	memórias	que	o	meu	avô	construiu	o	sonho	que	o	fez	voar	para	
fora da realidade, no velório da minha mãe. Quando o sonho acabou, o coração 
da minha mãe voltou a bater, e ela acordou dentro do caixão, na capela da vila. 
Foi	este	momento	que	fez	com	que	fosse	possível	ela	contar-me	o	que	te	acabei	
de contar.

É nestas histórias,	que	conheci	na	memória	da	minha	Mãe,	que	eu	agora	penso,	
passados	43	anos	de	ela	morrer	e	voltar	à	vida.	Porquê?	Porque	sei	que	vou	ter	
de lhe contar que o António estatelou o nosso carro todo, juntamente com mais 
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três	carros	em	cadeia.	É	possível	a	história	piorar?	Sim,	o	nosso	carro	começou	
a arder. A solução do António foi começar a escarrar-lhe em cima, a minha foi 
fugir.	Qual	delas	a	pior?	Venha	o	Senhor	Padre	e	escolha.

A verdade é que poderia realmente ser pior! É o que espero que a minha Mãe 
pense.	Olha,	por	exemplo,	já	ouviste	falar	do	“morto-vivo”?	O	rapaz	que	teve	
um	acidente	 de	mota,	ficou	 em	coma	 três	meses,	 e	 quando	 lhe	 desligaram	a	
máquina	ele	acordou?	Espera	aí	que	já	te	conto.

Clara Silva e Miguel Carneiro com Jorge, Bernardino, Manuel, João, 
Gonçalo, Jerónimo, Sérgio, Susana, Fernando e Flávio,

na Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra.
Ilustração de  Miguel Carneiro.
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E se numa quinta um quintal

Nas	traseiras	das	casas	é	que	se	passam	as	coisas.	E	nunca	é	tarde	para	ser	fim	de	
tarde. Quem está, está, quem não está, estivesse. Quem é, é, quem não é, fosse. 
Quem	vem,	vem,	quem	não	vem	não	vê.	Quem	diz,	diz,	quem	não	diz	não	ouve.	
É	tudo	tão	simples	e	inexplicável	como	a	flor	de	uma	couve.	

Alguns	raios	de	sol	antes	do	raio	da	chuva	que	impede	o	ar	livre	de	o	ser.	Me-
sas	e	cadeiras	sobram,	faltam,	chegam.	Chegam	copos	de	água	fresca	daquela	
viagem	que	só	a	água	sabe	fazer	de	regresso	a	casa.	Começa	a	sede	de	pintar,	
o	apetite	de	ver,	a	fome	de	fazer.	Tirar	ideias,	tapar	palavras,	truncar	imagens,	
trepar	escolhas.	De	resto,	é	o	rosto	e	o	rasto	que	importam:	máscaras	para	quase	
tudo	com	quase	nada.	Marcadores	vermelhos	que	podem	marcar	dores	a	negro,	
cores coloridas com destino marcado a preto e branco. 

Longas	 filmagens	 dão	 curtas-metragens,	 grandes	 memórias	 são	 pequenas	
histórias.	Servem-se	palavras	como	pão	para	a	boca	mastigado	em	silêncio	en-
quanto	as	mãos	folheiam	e	os	olhos	procuram.	O	jornal	de	hoje	não	traz	tudo.	
Alguma	coisa	tem	que	ficar	para	o	jornal	de	amanhã,	não?	Sabiam	que	as	máqui-
nas	fingem	andar	despreocupadas	com	a	inteligência	dos	cientistas?	As	palavras	
de ordem estão sempre na ordem do dia mas descansam na desordem da noite: 
Família	consagrada	ultrapassa	sagrada	família.	Falsidade	descoberta	no	corpo	
caloso	entre	o	que	pensamos	e	o	que	dispensamos.	Dinheiro	sobeja	na	bandeja	
do desejo. Arrumação declarada doença incur’hábil.	Tranquilidade	atinge	maio-
ridade	sobrevoando	o	Pacífico.	“Rebeldade”	desafia	o	acordo	ortográfico.	Paz	
mundial	atinge	rapaz	a	meio	de	um	mortal.	Traição	despenalizada	só	em	caso	de	
traição	comprovada.	Conhecimento	equiparado	a	cimento.	Individualismo	a	um	
passo do abismo. 

Cada	um	vê	o	que	quer	ouvir.	Cada	um	sente	o	que	sente	mesmo	sem	querer.	
Digo-te:	segue	a	tesoura	dos	teus	dedos	no	silêncio	de	quem	tem	unhas.	O	fruto	
da	tua	imaginação	não	pende	das	árvores,	mas	depende	de	ti.	Pendura-te	nele,	
amadurece-o	até	caírem	juntos,	num	só,	como	quem	cai	em	si.	Segue	as	artes,	
persegue	as	partes	de	ti	que	se	apressam	em	câmara	lenta.	Vais	ver:	ganharás	
sempre o que perderes. Lembra-te que qualquer coisa pode ser a coisa tal qual se 
quer.	Pode	ser,	no	ar,	uma	voz	de	pássaro	a	passar.	Pode	ser,	no	chão,	uma	letra	
que sobra, uma espécie de canção:
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Quando esperas
Quando	digo
Quando	foges
Quando	ligo

A vida é assim
Ou descansa de ti
Ou se cansa de mim

O que	segues
O	que	finto
O que escolhes
O que sinto

A vida é assim
Ou se lembra de ti
Ou se esquece de mim

Onde pensas
Onde falto
Onde moras
Onde salto

A vida é assim
Ou	pergunta	por	ti
Ou responde por mim

Como	fazes
Como	estou
Como	sentes
Como	sou	

A vida é assim
Não	morre	sem	ti
Não	vive	sem	mim

Hugo Nunes, Marco Nunes, Nádia Chivangue,
André Soares, Filipe Lima, Alexandre

com Emílio Remelhe e Paulo Monteiro
na Qualificar para Incluir.

Ilustração de PAM. 
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A fada verde sob um céu cinza

O	Centro	Social	CAPS	(Cultura	Animação	Prevenção	Sport)	está	cercado	pelos	
escritores.	Há	situações	piores.	Fica	no	número	104	da	 rua	Edmond-Rostand	
(começa	o	cerco!)	no	bairro	Philéas-Lebesgue	(continua!).	E	quando	enumera-
mos – sem qualquer ordem – os nomes das ruas, nunca mais acaba: Blaise Pas-
cal,	Pierre	Mac	Orlan,	Nicolas	de	Condorcet,	Jacques	Prévert,	Pierre	Choderlos	
de Laclos, Paul Verlaine, etc. Há mesmo uma Praça dos Escritores onde, nas 
noites	de	Verão,	todos	se	reúnem	seguramente	para	beber	absinto,	a	fada	verde,	
na doçura do ar morno. É aí mesmo na Praça dos Escritores que nos passeamos. 
Na	erva	rarefeita	de	um	canteiro	magricela,	um	estorninho	debica	bolachinhas	
de	aperitivo	em	forma	de	minúsculas	rodinhas	loiras.	Levanta	a	cabeça,	obser-
va-nos, depois deita um olhar sonso para um prédio em renovação, e acaba por 
esvoaçar	piando.	O	céu	é	cinzento,	cheio	de	nuvens;	a	luz,	tímida,	e	deslavada	
como	um	dia	sem	cerveja.	A	alguns	metros	de	distância,	uma	área	de	brincadeira:	
quatro carneiros vermelhos e dois coelhos brancos com orelhas vermelhão olham 
para	três	bancos	cobertos	por	uma	massa	acinzentada.	Acinzentada	como	o	céu.
Um pouco mais adiante, metemos por um carreiro que contorna o campo de 
râguebi	da	equipa	feminina.	Num	outro	banco,	um	velho	melancólico	contempla	
o	relvado	pujante.	É	parecido	com	o	escritor	egípcio	Albert	Cossery,	«O	Voltaire	
do	Nilo».	O	mesmo	olhar	perdido.	Parece	esperar	o	próximo	jogo	de	râguebi	
feminino.	Está	sentado,	fatigado,	apoiado	na	sua	bengala	como	se	tivesse	com-
preendido	que	elas	não	viriam	jogar	nesse	fim	de	dia.	Neste	bairro	de	escritores,	
não seria estranho que ele pensasse, como Antoine Blondin: «Um dia apanhare-
mos comboios que partem.» Mas é já tão tarde, e ele é tão velho…
Deixamos	o	estádio.	Diante	de	outros	prédios,	dois	jovens	fazem	rugir	os	mo-
tores das suas scooters e andam só sobre as rodas traseiras. Os membros do 
grupo	CAPS	observam	os	jovens.	Maïva,	de	14	anos,	admira	as	suas	proezas	
quase	circenses.	«Eles	fazem	grunhir	os	motores»,	como	tinha	dito,	essa	manhã,	
Marina,	de	41	anos,	que	recordava	o	seu	percurso	de	vida	e	as	motorizadas	do	
bairro	Saint-Leu,	em	Amiens,	nos	anos	oitenta.	Boas	memórias,	de	Saint-Leu?	
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Sim	e	não:	«Vivíamos	todos	na	mesma	divisão.	De	tempos	a	tempos,	as	águas	
do	esgoto	subiam	no	interior.»	Era	Saint-Leu	antes	da	renovação.	O	Saint-Leu	
popular;	não	aquele	dos	restaurantes	para	turistas	do	cais	Bélu.
Em	que	está	ela	a	pensar,	Marie-Annick,	48	anos,	mediadora	social	no	CAPS,	
que	nos	serve	de	guia	durante	o	passeio	pelo	bairro?	Tem	seguramente	melodias	
na	cabeça,	ela,	antiga	acordeonista	e	violinista	que	terminou	a	carreira	aos	18	
anos,	como	primeiro	violino	na	filarmónica	de	Montdidier.	Mas	por	agora	ela	
leva-nos até às duas parcelas dos jardins partilhados. Uma terra ruiva arada de 
fresco	que	espera	o	momento	de	ser	semeada	pelos	habitantes	do	bairro.	Chega-
mos	a	uma	pequena	praceta.	Num	painel	da	cidade	está	escrito:	«Área	de	jogos	
Philéas-Lebesgue.»	Que	pena,	essa	concha	com	o	nome	de	Philéas-Lebesgue.	
Ainda	vão	fazer	troça	dele,	os	seus	amigos	Verlaine,	Prévert	e	Mac	Orlan.	Esta	
noite será boa para uma rodada de fada verde na tasca da Praça dos Escritores.

Philippe Lacoche
com Marie-Annick, Antoine, Marina, Sullivan, Sophie e Maïva.

Ilustração de Étienne Meunier.
Tradução de João Rodrigues.
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Se eu fosse Presidente...

Nunca	estarei	de	acordo,	é	o	que	posso	dizer.	Se	eu	voto	branco,	tu	votas	ne-
gro.	Andamos	às	voltas,	aviso-te.	Eu,	se	fosse	presidente,	faria	tudo	para	não	
me	parecer	contigo.	Inventaria	a	escola	da	vida,	proibia	os	bombons,	construía	
mais lojas, aumentava os campos de futebol, proibia a televisão e dava dinheiro 
aos	pobres,	dinheiro	e	um	lugar	para	viver.	Enquanto	tu,	de	certeza,	farias	com	
que deixássemos a escola, distribuías bombons, oferecias ao mesmo tempo con-
sultas	de	dentista	e	ias	obrigar-nos	a	ver	a	Chica	Vampiro!	Estou	enganado?	Ah,	
está	bem,	tu	fazias	igualzinho	a	mim	numa	coisa,	tu	ajudavas	os	pobres	e	baixa-
vas o preço dos alimentos. Sim, está bem, mas no resto, francamente, bom, não 
é	grande	coisa	como	programa,	pronto,	mas	só	faltaria	obrigares	o	ratinho	a	dar	
uma prenda todas as noites por terem posto o dentinho debaixo da almofada. E 
a	televisão,	será	realmente	útil?	Queima	o	cérebro,	frita	os	neurónios	e	dá	cabo	
dos olhos. Sabes, antes, quando a TV não existia, era muito melhor. As pessoas 
faziam	coisas:	jardinavam,	brincavam	ao	ar	livre,	davam	tiros	uns	aos	outros	nas	
trincheiras, contavam os seus mortos, trabalhavam nas fábricas, iam à caça e até 
se	casavam	para	não	se	divorciarem	nunca.	Agora	tudo	isso	acabou,	uma	pe	ssoa	
aborrece-se,	aborrece-se	e	tu	queres	obrigar-nos	a	ver	as	tuas	séries,	as	tuas	ce-
nas	de	malucos	que	nos	fazem	ainda	mais	passados	da	cabeça.	Não,	não,	meu	
amigo,	ser	presidente	quer	dizer	apresentar	um	verdadeiro	programa,	qualquer	
coisa	de	bem	diferente.	O	quê,	tens	uma	ideia?	Como?	Uma	piscina?	Ah,	queres	
construir	tipo	Vila	Nova	de	Gaia,	mas	maior,	muito	maior,	com	água	transpa-
rente	onde	se	pode	fazer	de	hipopótamo	e	de	crocodilo.	Sim,	sim,	estou	a	ouvir,	
isso	interessa-me.	Contratavas	tubarões-martelo	e	peixes-serra	para	o	grosso	da	
obra,	pedias	aos	peixes-palhaços	para	nos	fazerem	rir,	fazias	aplaudir	as	otárias,	
decoravas o fundo com um peixe-lua e estrelas-do-mar, a morsa escrevia S.O.S 
Amor, tu tinhas a lata de nos pôr sentados como sardinhas e decoravas tudo com 
anémonas. Hmm... O teu projecto parece-me interessante, tão intere ssante que 
já não tenho vontade de ser presidente. Só tenho vontade de te ajudar a construir 
a	tua	piscina,	com	azul,	amarelo	e	verde,	com	luzes	e	uma	orquestra	de	peixes.	
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Sim,	e	 toda	gente	seria	 feliz	e	mais	ninguém	ia	querer	ser	chefe	no	 lugar	do	
chefe,	já	não	haveria	presidente,	mas	apenas	balões	de	silêncio	para	entreter	as	
crianças	e,	às	vezes,	sim,	só	às	vezes,	as	crianças	podiam	levar	os	pais	com	elas.	
Sim, a tua piscina é certamente a coisa mais linda, e vamos construí-la, todos juntos!

Shanice, Laly, Marlyse, Ethan, Béryl, Louana, Eythan,
Ewen, Lovely, Romane, Nathalie et Pascal.

Ilustração de Fraco. 
Tradução de Pedro Rodrigues.
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Sei lá e tu?

—	Então?
— Sei lá.
—	E	tu?
— Sei lá.
—	E	aquele	ali	no	canto?
— Também não sabe.
—	Alguém	sabe?
—	Não,	ninguém.	Aqui	ninguém	sabe.
— E no entanto deviam saber.
— Pois é.
— Estás a ver como sabes.
—	Pois,	eu	sei	que	devia	saber,	saber	o	que	fazer,	saber	o	que	pensar,	saber	de	
que	lado	debruçar,	para	que	lado	ir,	saber	como,	saber	porquê,	saber	o	que	dizer.	
Como	queres	tu	saber	tantas	coisas?	Só	tenho	doze	anos,	não	consigo	fixar	tudo.
— Tens de te treinar a saber.
— Eu treino, eu treino… esforço-me todos os dias, aplico-me o mais que posso…
—	E	então?
—	Os	mestres	 do	 saber	 põem-me	 zonzo,	 desorientam-me	 a	 cabeça.	Quando	
acho que estou avançar, recuo. Sei lá.
—	E	tu	aí	no	canto,	estás	de	castigo?
—	Pior	que	castigo,	foi	excluído.
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—	Porquê?
— Sei lá. Falei demais… eu que nunca falo, se calhar falei demais.
—	Não	foste	tu?
—	Não,	nem	sequer.	Foi	outro	que	não	eu.	Eu	estava	lá	dentro,	muito	sossegado	
com os meus pensamentos. Foi outro que não eu que saiu sem pedir nada a nin-
guém.	Fugiu	de	dentro	mim,	sozinho,	e	no	fim,	pumba!,	quem	leva	sou	eu.
—	Tu	és	dois?
— Três, sou três. Há o do coração e o da cabeça.
Vá, avança! Gritou-me o do coração.
Pára imediatamente, volta! Gritou-me o da cabeça.
Um manda-me avançar e o outro trava-me.
—	E	o	outro?	O	terceiro?
—	Não	sei	donde	vem,	mas	sei	que	não	sou	eu.
—	Conhece-lo?
—	Não…	não	muito	bem…	mas	 anda	 sempre	 atrás	de	mim…	é	ele	que	me	
obriga	a	dar	porrada.
—	Tu	dás	porrada?
—	Não	tenho	escolha.	Porrada	é	a	minha	língua	paterna	e	materna.	É	a	única	
coisa	que	conheço,	a	língua	dos	punhos,	a	língua	dos	pontapés	nas	costelas.
— Podias falar.
—	Como	não	 saem	palavras,	 dou	porrada.	Se	me	 saíssem	palavras…	 falaria	
menos com os punhos.
—	Nunca	falas?
—	Faltam-me	 sempre	 as	palavras.	As	minhas	palavras	ficam	cá	dentro,	 den-
tro da minha cabeça, dentro de mim, esquecidas num caderno. Ficam sentadas 
quando me levanto para falar. Sempre imóveis e bem apertadas entre os meus 
dentes. Fico mudo.
—	E	nunca	falas?
—	Sim,	para	dentro,	em	silêncio,	para	mim.	Como	ninguém	fala	comigo,	só	falo	
sozinho.	
Falo	à	louça	suja,	à	água	do	duche,	à	marioneta	do	tipo	que	escreve.	Isso	sim.	
Mas para os outros… não saem.
—	Bom…	que	vamos	fazer?
— Sei lá.
—	E	tu?
— Sei lá.
—	E	tu	aí	no	canto?
— Sei lá.
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—	E	amanhã?
— Sei lá, mas parece que podemos ir ver a cultura numa casa. O tipo que es-
creve vai lá estar com muitas outras pessoas que escrevem.
—	E	domingo?
—	Sei	lá,	mas	parece	que	não	se	pode	ir	à	pesca.	Domingo	é	um	dia	mau	para	ir	
à pesca.

por Thomas, Leo, Seléna, Ali, Linea, Erwan, Quentin, Océane,
Kimberley, Grégory, Florentin, Fabien, Quentin, Angélique

e Zemanel. (Grupo de jovens desocupados e desiludidos).
Ilustração de Guillaume Boinet.

Tradução de João Pedro Bénard.
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No fim do mundo de Ailly

Não	conhecemos	a	 liberdade.	Habitualmente	ficamos	na	escola,	 sentados	nas	
cadeiras. E de repente, temos direito a sair, temos direito a caminhar. Temos 
mesmo	direito	a	caminhar	até	ao	fim	do	mundo.	Mas	para	ir	até	lá,	ao	fim	do	
mundo, é preciso, primeiro, atravessar o nosso mundo. O nosso mundo é o mun-
do	de	Ailly.	Ninguém	nas	 ruas.	Mas	há	 cães	que	guardam	cartazes:	Atenção	
que	eu	mordo!	Se	entrares	aqui	é	por	 tua	conta	e	risco!	Caminhamos.	Temos	
sede.	Sonha-se	com	uma	alma	amiga	que	nos	sirva	um	copo	de	licor	com	água.	
Finalmente	damos	com	uma.	Ela	refila:	«Que	fazes	aqui?	Não	devias	estar	na	
escola?»
A	seguir	 à	grande	quinta,	há	um	castelo,	 cavalos,	 coelhos,	 colza.	 Já	 cheira	 a	
outro mundo. Passa-se a linha férrea sem problema. Passa-se o rio Somme sem 
dispararem	sobre	nós.	Nada	de	ursos.	Nada	de	lobos.	Nada	de	inimigos	à	vista.	
Tomamos o caminho dos rebocadores. Tranquilamente. Gente de bicicleta. Uma 
barcaça. Patos.
Quando	vimos	os	patos	lacados	deslizarem	sobre	o	canal,	percebemos	que	ti-
nhamos	chegado	à	China.	Reconhecemos	logo	a	casa	do	Senhor	A,	aquela	em	
que	vive	Kat	Ching	Chong,	um	gato	que	só	faz	gaffes.	Desta	vez	ultrapassou	
os	limites.	Do	alto	do	primeiro	andar	fez	cocó	na	cabeça	de	um	homenzinho.	
De	propósito!	O	Senhor	A	está	furioso.	Ouvimo-lo	gritar:	«Fiquei	desonrado!	
O	meu	gato	a	cagar	sobre	um	careca!»	E	eis	o	gato	expulso	a	toque	de	caixa	e	a	
porta a fechar-se atrás dele.
Kat	Ching	Chong	vagueia	pelas	ruas.	Está	perdido.	Um	bando	de	gatos	de	al-
geroz	segue-o	à	distância.	Gatos	famélicos,	esfaimados.	Tem	medo.	Apressa	o	
passo.	Trota.	Galopa.	Está	sem	fôlego.	Sob	uma	ponte,	desliza	para	debaixo	de	
um	cartão.	O	grupo	de	gatos	de	rua	passa	sem	o	ver.
De	manhãzinha,	 quando	 um	 vasculhador	 de	 lixo	 se	 debruça	 para	 apanhar	 o	
cartão,	encontra	lá	dentro	um	gato.	Belo	negócio!	Nem	uma,	nem	duas,	invade	
o	restaurante	do	senhor	O,	a	quem	não	tem	dificuldade	em	vender	um	gato	tão	
gorducho.		
Nessa	mesma	noite,	o	Senhor	A	entra	no	restaurante	do	Senhor	O	para	se	atirar	a	
uma	bela	sopa.	E	o	que	é	que	ele	vê	na	cozinha?	O	seu	gato.	E	segurando	o	seu	
gato,	o	cozinheiro	armado	de	um	facalhão.



42

—	Alto	lá!	Largue-o,	é	o	meu	gato!
—	O	seu	gato?	Se	quiser	recuperá-lo	tem	de	me	reembolsar.
—	Nem	pensar	—	diz	o	Senhor	A	—	esse	gato	é	meu!
—	Não,	é	meu!
Batem-se.	O	gato	aproveita	para	se	escapar	e	esconder-se	debaixo	de	uma	mesa,	
na sala do restaurante.
Depois	da	zaragata,	faz-se	um	grande	silêncio.	Depois	o	Senhor	A	entra	na	sala	
e	diz	a	Kat	Ching	Chong:	«Honrado	gato,	lamento	ter-te	maltratado.	Instala-te	
a	uma	mesa,	 tens	um	ar	 tão	esfaimado,	vou	 trazer-te	de	comer.»	E	quando	o	
Senhor	A	regressa…adivinhem	lá…Ele	coloca	em	frente	do	seu	gato	um	grande	
prato	de	batatas	fritas,	no	centro	do	qual	se	exibe	a	cabeça	do	cozinheiro!
Que	aventura!	É	por	isso	que	deviam	deixar-nos	sair	mais	vezes	da	escola.

Gérard Alle e Aude, com Timeo, Axel, Jules, Mégane, Ophélie, 
Maëlys, Manon, Mézil, Gabin, Amanda, do Collège du Val de Somme, 

em Ailly-sur-Somme.
Ilustração de Fraco.

Tradução de Maria João Brilhante.
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Rodas em vez de pés

Abbeville.
Noite	clara.	Nem	uma	nuvem	no	céu.
A lua está cheia. Está linda.
Nas	ruas	adormecidas,	um	grupo	de	cri-
anças	amarrota	o	silêncio.	São	oito.	Cinco	
meninas	 e	 três	meninos.	Léa	 e	Clara,	 as	
gémeas,	vão	à	frente,	seguidas	por	Del-
phine,	Kimberley	 e	Lyséa.	Os	 rapazes	
fecham	a	fila.	Luca,	empoleirado	numa	
trotinete,	Lorenzo	numa	velha	bicicleta,	
e	Ryan	que	caminha	a	pé-coxinho.
O seu destino: o parque de Bouvaque, 
pequeno paraíso campestre, perdido no 
meio	da	cidade.	Não	vão	lá	passear.
À noite é um pouco sinistro. 
Há centenas de árvores, um quiosque 
de	madeira	e	 lagos.	E	depois	as	 fontes	
azuis…
Entram	no	parque	pé	ante	pé.	Luca	e	Lorenzo	escondem	os	seus	meios	de	loco-
moção	entre	os	arbustos	e	prosseguem	a	pé.	
Uma coruja pia quando eles passam.
	 —	Tenho	medo	—	murmura	Delphine.
	 —	De	quê?	—	troça	Lorenzo.	—	Aqui	não	há	fantasmas!
 — Sabes lá!
Ryan	tropeça	numa	toca	de	ratos	e	estatela-se	ao	comprido.
	 —	Chiu!	—	protestam	os	outros.
Ryan	vai-se	levantando.	Está	corado	de	vergonha	mas,	graças	ao	escuro	da	noite,	
isso não se nota.
As	crianças	ultrapassam	a	área	de	jogos,	com	o	seu	tobogã,	a	sua	joaninha	e	a	
sua	rã	sobre	molas.	Em	seguida	mergulham	na	sombra	das	bétulas.	A	sua	respi-
ração acelera.
	 —	Tens	a	certeza,	Luca?	—	perguntam	as	gémeas	pela	milésima	vez.
	 —	Afirmativo	—	 tenta	 tranquilizá-las	 o	menino.	—	Foi	 o	 Jipé	 que	me	
disse. Ele é um pouco bruxo.
O	pequeno	grupo	prossegue	o	seu	caminho,	passa	o	quiosque	e	segue	por	um	
carreiro	sinuoso.	Estão	a	chegar	ao	seu	destino:	as	famosas	fontes	azuis…
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	 —	E	se	ele	estivesse	a	gozar	contigo?	—	pergunta	Kimberley,	preocupado.
	 —	O	Jipe	nunca.	É	um	tipo	fixe.	Um	pouco	esquisito,	mas	mesmo	assim	fixe.
As	crianças	chegam	à	cornija	sobre	as	fontes	azuis.	A	lua	ilumina-as	e	o	seu	re-
flexo,	ligeiramente	azulado,	é	absolutamente	perfeito.
As	gémeas	abanam	a	cabeça,	pouco	convencidas.
	 —	Repete	lá	o	que	ele	disse!
	 —	Fácil:	numa	noite	de	lua	cheia,	lança	uma	pedra	nas	águas	azuis,	pede	
um	desejo	e	ele	realizar-se-á	de	imediato.
	 —	E	tu	não	tens	medo?
	 —	Medo,	eu?	Nunca!	Quando	muito,	não	acontece	nada.
Um	movimento	na	água	sobressalta-os.	Lyséa	julga	que	o	seu	coração	vai	parar	
de	bater.	Cai	no	chão	e	desata	a	tremer.
	 —	O	que	foi?	—	gagueja	Ryan.
Nesse	momento,	uma	galinha	sai	da	sombra,	provocando	o	riso	de	Lorenzo.
	 —	Cambada	de	medricas!
Após	um	silêncio	de	alguns	segundos	apenas…
	 —	Quem	experimenta?
	 —	Eu!	—	declara	Luca,	inchando	o	peito.	—	Já	pensei	no	meu	desejo.	Es-
tou pronto.
O menino remexe no bolso e tira uma moeda de um euro. Fecha os olhos e 
lança-a	nas	águas	azuis.	Imediatamente	o	lago	começa	a	ferver.	Da	sua	super-
fície brota um nevoeiro espesso que envolve por completo as crianças. Quando 
ele	por	fim	se	dissipa,	Léa	grita	e	a	sua	irmã	gémea	imita-a.	As	crianças	têm	os	
olhos	esbugalhados.
Luca já não é o mesmo. As suas pernas desapareceram, substituídas pela carcaça 
de	uma	trotinete.	Então,	louco	de	alegria,	ele	começa	a	rolar	e	afasta-se	ao	longo	
do carreiro…

Léa, Clara, Delphine, Kimberley, Luca, Lyséa, Lorenzo,
Ryan e Éric Sanvoisin.

Ilustração de Fraco.
Tradução de Manuela Torres.
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O silêncio dos outros

Sabes, meu irmão de palavra e silêncio, meu irmão de felicidade e dor na cidade, 
meu irmão de olhos nos olhos, de «eu estou aqui para ti e tu estás aí para mim»: 
a	beleza	de	calar-se	é	por	vezes	deslumbrante.	

Alguém	diz:	não	podem	entender	e	depois	alguém	prefere	ficar	calado	e	esperar	
que o seu tormento o mate ou se desfaça entre as suas mãos. 

Porque há seres que cantarolam um livro na ponta dos lábios e não o sabem, 
murmurando	essa	história	no	seu	silêncio,	nos	seus	gestos	ou	no	seu	olhar,	por	
vezes	nos	seus	pensamentos,	e	dir-se-ia	que	subitamente	se	sobressaltam,	leva-
dos	por	uma	emoção	da	qual	nada	saberemos,	julgando-se	incapazes	de	a	segre-
dar, de a escrever, interpondo a sua recusa secreta como um bloco de pedra entre 
nós e a sua presença. 

De	vez	em	quando	deixam	escapar	um	suspiro,	fragmentos	de	frases	da	sua	dor	
e da sua vitória, e aquele que o escuta comove-se, tomado de surpresa. E nos 
seus olhos há um outro brilho, como se a centelha do seu silêncio tivesse reacen-
dido	a	alegria	de	uma	noite	estrelada	num	céu	claro.	
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Esse	livro	que	eles	trazem	fechado	nos	olhos,	na	sua	memória,	é	toda	a	sua	vida	
enroscada	em	si	mesma	como	um	espanto,	deixando	muitas	vezes	a	conversa	
em	suspenso,	o	olhar	perdido	no	vago,	isto	é,	no	mais	íntimo,	no	mais	fundo	de	
si	mesmo,	quando	a	sua	mente	gira	em	torno	da	sua	verdade	como	um	pássaro	
que se recusa a pousar na árvore do repouso. 

Há livros	de	pau.	De	lágrimas.	De	carne	ferida.	Livros	de	alegria	delirante	e	de	
maré-alta. Livros pobres e depois vitoriosos. 

Há o livro	da	mãe	para	o	filho.	Do	filho	abandonado	pelo	pai.	O	livro	do	amor	
ferido	e	depois	renascido.	O	livro	da	fuga	do	país	em	guerra.	O	livro	da	selva	e	
o livro da cidade. O livro inaudito de um e de outro. 

Há o livro branco,	o	livro	negro.	O	livro	insensato	de	todas	as	nossas	recusas,	de	
todos	os	nossos	sorrisos.	O	livro	do	primeiro	beijo.	O	livro	do	último	suspiro.	O	
livro	do	primeiro	grito	e	o	do	primeiro	sonho.	

Há o livro	do	filho	nos	braços	da	mãe.	Da	mãe	nos	braços	do	marido.	E	depois	
há o livro dos seus três corpos estendidos sob as bombas na Síria. 

O livro íntimo de todas as nossas mentiras e o livro de todas as nossas verdades. 
O	livro	das	núpcias	e	dos	reencontros.	O	livro	do	eu,	o	livro	do	nós.	Aquele	que	
se	conjuga	no	futuro	e	aquele	que	enterra	o	passado.

O livro dos livros, inominável e sempre por vir. Aquele que não escreveremos e 
que	nos	grita	na	carne	que	permaneçamos	de	pé.		

Sabes,	meu	irmão	de	palavra	e	silêncio,	gosto	mais	dos	homens	que	dos	livros	e	
gosto	mais	dos	livros	do	que	da	minha	vida.	Porque	sei	que	vou	morrer.	Sei	tam-
bém que não terei tempo de construir o camarim de todos os meus encontros, do 
meu	encontro	com	os	outros	e	do	meu	encontro	comigo	mesmo.	

Mas, até ao	meu	último	alento,	serei	testemunha	dessa	luz	que	treme	em	ti,	em	
mim	e	em	cada	um	de	nós	e	do	seu	desejo	de	entrar	no	corpo	infinito	do	livro.	

Aytan, Enrique, Chérine, Christele, Geneviève,
Mélinda e Dominique Sampiero.

Ilustração de M’Ric.
Tradução de Manuela Torres.
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Até as pedras têm vida

Meu pequenino, quando leres esta carta já não estarei ao pé de ti mas nunca es-
tarei	longe…	Esperámos	pela	tua	vinda,	desejámo-la,	sonhámo-la	tanto	que	o	
teu	nascimento	foi	o	mais	belo	dia	da	nossa	longa	vida.
Não	sei	que	homem	virás	a	ser,	nem	que	futuro	te	espera,	nem	como	será	o	teu	
mundo,	mas	quero,	com	estas	palavras	que	me	restam,	dizer-te	quanto	a	vida,	
mesmo	a	mais	cruel	e	semeada	de	lágrimas,	pode	ser	maravilhosa.
Desde	o	teu	nascimento	que	eu	e	o	teu	avô	te	vimos	como	um	sol	maior	que	o	
sol, mais sorridente que o mais belo dos sorrisos, iluminaste o tempo da nossa 
velhice.	Com	a	tua	presença,	criaste	dias	maravilhosos,	dias	inolvidáveis.	
Tu sabes que as nossas existências de trabalhadores não foram sempre rosas, 
mas que suportámos todos estes decénios porque sempre acreditámos no amor, 
na	entreajuda,	na	compaixão.	Tudo	fizemos	para	educar	o	melhor	possível	os	
nossos	filhos,	 apesar	da	nossa	 condição	 social,	 apesar	das	 faltas,	 das	 frustra-
ções.	Tal	como	o	teu	avô,	eu	fui	à	escola	durante	muito	pouco	tempo	e,	desde	os	
meus	quinze	anos,	trabalhei	numa	fábrica,	sem	vergonha	–	isso	tornou-me	livre	
e	orgulhosa.	Trabalhar	foi,	a	meu	ver,	uma	sorte.	Entretanto,	nos	últimos	anos,	
o mundo mudou. Tive a sorte de não ser despedida, como foram as novas que 
entraram antes da minha reforma.
O teu mundo é novo, é o teu. Espero que saibas apreciar as coisas simples à tua 
volta,	as	belezas	escondidas	e,	sobretudo,	saibas	reconhecer	a	verdadeira	cora-
gem	das	gentes	modestas,	 apreciar	os	corações	verdadeiros,	 saborear	o	amor	
profundo	e	durável.	A	minha	vida	de	mulher	adulta	confrontou-me	por	vezes	
com	o	pior,	outras	vezes	com	o	inimaginável.	Verás	cinismo,	maldade,	indife-
rença	cruzarem	o	teu	caminho.	Que	isso	nunca	assombre	os	teus	impulsos	ge-
nerosos,	o	teu	desejo	de	dar,	escutar,	partilhar.	Isso	tornar-te-á	mais	feliz,	verás.
Todo o meu percurso e o de numerosas pessoas da minha condição poderiam 
mergulhar-te	numa	tristeza	desmedida,	mas	acredita	que	não	tem	de	ser	assim.	
Tudo o que tentou quebrar-nos nos mostrou, na realidade, a que ponto uma força 
tenaz	nos	anima	por	dentro.	Sim,	sofri,	lutei,	chorei,	vivi	enlutada,	martirizada,	
rejeitada,	mas	 levantei-me	depois	de	cada	golpe.	Por	 isso	ouso	acreditar	que	
guardarás	da	tua	avó	uma	imagem	de	vontade	mais	que	de	sofrimento,	de	bra-
vura	mais	que	de	queixa,	de	coragem	mais	que	de	desistência.
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Não	esqueças	que	até	as	pedras	têm	vida.	Sim,	mesmo	os	calhaus	choram,	e,	
no seu silêncio imóvel, não se esquecem de sentir a felicidade das carícias do 
vento,	deixando-se	amaciar,	embalar,	arredondar	pela	sua	constância.
Meu neto, não te esqueças de escutar o teu coração bater e, mais do que o teu, o 
dos outros. Será à medida da tua bondade que a sorte te sorrirá.

Hafid Aggoune, acompanhado por Eva e Michelle,
em volta de Laurence, Laetitia, Sabrina, Rosemonde,

Laure, Vanessa e Enzo.
Ilustração de Scaglia.

Tradução de João Rodrigues. 
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Sudanamente... o Darfour !

Começou,	como	de	costume,	na	Leitura	Furiosa.	Começámos	por	nos	apresentar:	
“Olá, chamo-me Hilda Zeitoun, tenho 56 anos, sou libanesa e era cabeleireira no 
meu país. Aprendi o Francês na escola, mas já foi há tanto tempo... Gosto de ler 
romances	literários	e	policiais.	Também	gosto	de	Khalil	Gibran,	Naguib	Mah-
fouz,	Emile	Zola,	Rousseau	e	Júlio	Verne.	Também	gosto	de	contar	histórias	
engraçadas.”

—	Olá,	chamo-me	Gharatsang	Tenzin	Kyizom…	como	se	pronuncia!	Prefiro	
falar	Inglês,	porque	sou	tímido:	“Venho	do	Tibete”,	não	confundir	com	a	Mon-
gólia,	sim,	como	“Tintin	no	Tibete”...	que	foi	traduzido	em	Mongol,	diga-se	de	
passagem,	mas,	bom,	não	é	esse	o	tema.	Por	outro	lado,	temos	o	budismo	em	
comum	com	os	mongóis.

E com os chineses, que os irrit... Pensei eu.

Resumindo,	 ela	 tem	 21	 anos,	 a	 tibetana	 bonita,	 estudou	 filosofia	 e	 inglês,	 e	
matemática	e	filosofia;	tem	uma	irmã	gémea.	Viveu	em	Lhasa	mas	quis	fugir	
aos chineses, então foi para a Índia e depois para França, há um ano. Acaba de 
encontrar	um	apartamento	em	Amiens.	Já	me	esquecia:	ela	toca	flauta.	E	então	
disse a mim mesmo: mas que poderei eu escrever com uma tibetana e uma 
libanesa?	Os	dois	países,	as	duas	culturas	não	têm	nada	a	ver...	Ah!	Sim,	as	montanhas.

Enquanto	que	Adão	(só	faltava	que	Eva	chegasse!),	a	menos	que	seja	Mohamed,	
ou	Hamed,	ou	Ali,	só	me	dizem	que	também	há	montanhas	no...	Darfour?!	No	
quê?	Não,	mas	não	é	verdade?	E	agora	sudaneses!	Refugiando-se	a	sério,	ver-
dadeiros,	migrantes	e	 tudo.	Melhor	do	que	na	TV!	Mesmo	antes	da	 segunda	
volta	das	eleições?	Eles	fazem	de	propósito	no	Cardan,	ou	quê?!	Tinha	de	me	
calhar	a	mim!	Se	o	pai	da	Marine	alguma	vez	vier	a	saber,	será	capaz	de	fazer	
um	 trocadilho	com	as	palavras	“Darfour	Crématoire”	 [trocadilho	com	“forno	
crematório”]...	E,	a	mim,	este	género	de	humor	negro	não	me	faz	rir.

Ainda	há	quem	ria	no	Darfour,	na	verdade?	Apesar	da	guerra.	Não	é	o	humor	
as	boas	maneiras	do	desespero?	Sim,	continuamos	a	fazer	piadas	no	Darfour,	
como	em	toda	a	parte...	A	prova:	Ahmed	Idriss	(28	anos)	diverte-se	por	ter	tido	
de	lavar	carros	em	Cartum,	a	capital	do	Sudão	sob	a	ditadura	árabe,	quando	é	
jardineiro	de	origem.	Como	o	famoso	Adam,	engenheiro	agrícola,	que	se	ve-
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ria metido na electricidade ou na 
mecânica	em	França.	E	fá-los	rir	
que tenhamos medo de uma loi-
ra, por aqui, quando eles quase 
morreram de sede no deserto, 
de	 afogamento	 no	 Mediterrâ-
neo, quando não sob as balas 
na Líbia. Porque vieram eles 
para	 França?,	 perguntou-lhes	 a	
jornalista do Courrier Picard. 
Porque	aqui	não	há	guerra,	cla-
ro!	Não	é	o	paraíso,	mas	aqui	há	
liberdade	e,	faltando	a	igualdade,	
encontrámos a fraternidade em 
Amiens. Mesmo que não haja 
uma	Torre	Eiffel	na	Picardia,	vi-
eram para França porque sabem 
que este país tem muitas rela-
ções	com	vários	países	da	Áfri-
ca francófona. Sem contar que 
aprenderam lá as palavras “laici-
dade”	 e	 “eleições”:	 quem	 disse	
armadilha	para	tolos?

Guillaume Chérel, com Hilda Zeitoun, Gharatsang Tenzin Kyizom, 
Adam, Ahmed Muaz Mohamed, Hamed Idris, Ahmed Foudl Gamar, 

Abadallah Moussa Ali.
Ilustração de Fraco. 

Tradução de  Mariana Vieira.
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Sonhar é Viajar

Às	vezes	basta	um	quase	nada:	um	arzinho	de	djembê,	um	tam-tam	africano.	
Sou	uma	miúda	negra	que	se	mexe,	que	brinca	e	que	bate	palmas,	que	partilha	a	
sua	refeição	e	que	come	com	os	dedos.	Danço,	agito-me.	A	minha	pele	de	euro-
peu	já	não	me	incomoda.	Largo-a	num	canto,	volto	a	enfiá-la	amanhã.	Fico	com	
um	nó	no	estômago	na	véspera	de	ir	trabalhar,	mas	quero	que	se	lixe,	e	esqueço-
-me dela num instante.

Sonhar	é	viajar	de	borla!	Já	não	vale	a	pena	ir	bulir.	Enfim,	até	amanhã.

Às	vezes	basta	um	quase	nada:	doze	degraus	para	trepar,	um	portão	para	empur-
rar.	É	enorme,	vibra.	Está	cheio	de	sombras,	de	 luzes.	Pilares,	ogivas,	grades	
e	depois	cátedras.	E	ali	no	cruzeiro,	um	grande	labirinto.	Mas	eu	não	o	vejo:	
empoleirado	sobre	um	estrado,	de	batuta	na	mão,	cento	e	doze	instrumentistas	
esperam	o	meu	sinal.	Ah,	Mozart!	Ah,	Schubert!	Ah,	caros	compositores,	sou	eu	
o maestro e o vosso criado.

Sonhar	é	viajar	de	borla!	Já	não	vale	a	pena	ir	bulir.	Enfim,	até	amanhã.

Às	vezes	basta	um	quase	nada:	mesmo	ao	lado	de	um	carreiro,	uma	ruína	de	
pedras, uma torre desabada, uma janela com mainéis em cima de uma escadaria. 
A	senhora	à	janela?	Bem,	sou	eu.	Não	me	reconhecem?	Usando	um	hennin	com	
um	longo	véu,	com	colar	de	jóias	à	volta	do	pescoço	e	com	um	livro	na	mão,	do	
senhor	Ronsard,	poeta.	As	minhas	criadas	estragam-me	com	mimos.	Eu,	enfu-
recer-me?	Porquê?	Estou	tão	bem!

Sonhar	é	viajar	de	borla!	Já	não	vale	a	pena	ir	bulir.	Enfim,	até	amanhã.

Às	vezes	basta	um	quase	nada:	alguns	ramos	de	alfazema,	respiro,	inalo	e	fecho	
os	 olhos.	 Já	 estou	 lá,	 no	 sol	 do	 sul.	As	pessoas	 têm	uma	pronúncia	 cantada.	
Às	vezes	resmungo:	És	um	pé	a	jogar!	Caraças...	e	depois	rimos.	As	cigarras	
fazem	-me	um	concerto	de	címbalos.	O	Mediterrâneo	corre	sob	as	rochas	e	eu	
tomo	banho	nele.	Que	delícia!	Subo	para	um	barco	e	deixo-me	levar.	Os	golfin-
hos	acompanham-me,	fazem-me	uma	guarda	de	honra.	Esta	noite	vou	escrever	
um	poema	em	honra	deles.	Por	agora,	banho	de	sol,	relaxamento,	pareo	e	co-
queiros… A vida sonhada!
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Sonhar	é	viajar	de	borla!	Já	não	vale	a	pena	ir	bulir.	Enfim,	até	amanhã.

Às	vezes	basta	um	quase	nada:	 laurear,	 nariz	 no	 ar.	Lá	 em	cima,	 nas	gárgu-
las,	as	gralhas	ziguezagueiam.	Como	são	engraçadas!	E	mais	alto	no	céu,	no	
sol poente, balão multicor. Olha bem, sou eu que te aceno. Oh, como pareces 
pequenino	visto	lá	de	cima!	Minúsculo!	Não	te	zangues,	estava	a	brincar.	Aliás,	
também	eu	não	devo	parecer	maior	que	uma	cotovia!	Consola-te,	vou	mandar-te	
a	corda,	vens	ter	comigo?

Sonhar	é	viajar	de	borla!	Já	não	vale	a	pena	ir	bulir.	Enfim,	até	amanhã.

Sonhar não custa nada.

Corinne Toureng, Maud Percheval, Mélanie Boubet, Carole Gobeaut, 
com Lœtitia Haye e Dominique Cornet.

Ilustração de Scaglia.
Tradução de João Pedro Bénard.
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A inanidade dos debates televisivos pode prejudicar 
gravemente a serenidade dos roedores...

21h...	Era	o	debate	que	não	se	podia	perder,	o	último	combate	presidencial	que	
designaria	um	vencedor:	foi	assim	que	todos	os	média	nos	tinham	apresentado	
este encontro.
Tinha-me permitido um aperitivo, tinha preparado um tabuleiro com o jantar 
consequente	e	preparava-me	para	seguir	intensamente	os	discursos	daqueles	que	
acabariam,	de	qualquer	maneira,	por	tomar	decisões	por	mim.
O encontro começara como um combate de boxe, dividido entre invectivas vãs 
e	aproximações	estudadas...
Eu	estava	à	espera	de	respostas	às	minhas	perguntas	quotidianas:	porque	não	
tinha	eu	trabalho?	Porque	não	encontrava	eu	habitação	decente?	Porque	é	que	
a	 festa	dos	vizinhos	não	era	 senão	pretexto	para	 invejas	várias	e	estragadas?	
Porque	é	que	o	meu	operador	telefónico	me	propõe	pacotes	de	televisão	demasi-
ado	caros?	Porque	é	que	os	mal-educados	deixam	os	cães	cagar	e	não	apanham	
nada	nem	da	relva	nem	dos	passeios?	Porque	é	que	as	pessoas	já	não	confiam	
umas	nas	outras?	Porquê	o	retraimento?	Porquê	incivilidades	e	faltas	de	respeito	
por	todo	o	lado?	Porquê	tanto	desperdício?	Porquê?

Irritado,	perdido	nas	minhas	interrogações,	vi-o…
A	meio	caminho	entre	o	sofá	e	a	televisão,	o	olho	vermelho,	manhoso,	bigodes	
a estremecer e os incisivos acerados…
Um rato…
—	Bolas	—	disse	de	mim	para	mim	(porque	eu	manejo	com	facilidade	o	so-
lilóquio	e	as	referências	literárias!)…
—	Bolas	—	repeti	a	olhar	para	a	 televisão	 (porque	eu	manejo	 igualmente	as	
referências	históricas!)…

Que	fazia	este	roedor	estranho	na	minha	triste	home	sweet	home?	Certamente	
vinha	devorar	as	minhas	economias,	 roer	as	minhas	 reservas,	estragar	o	meu	
tabuleiro,	estragar	as	minhas	 insónias!	Que	fazer?	Correr	a	adoptar	um	gato?	
Uma	serpente?	Armar	ratoeiras?	De	qualquer	forma,	usar	todos	os	meios	para	o	
afugentar…
Tentei tudo, maquinei armadilhas incríveis, tentei apanhá-lo com laço, ensaboei 
o	soalho,	peguei	fogo	ao	espanador	para	o	aterrorizar	e	encurralar	num	canto	da	
sala…	E	consegui	encurralá-lo!	Viva!
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Agora	o	rato	olhava-me,	
inquieto, apanhado na 
última	armadilha…	E	de-
pois ouvi as palavras que 
vinham da televisão… 
Palavras de ódio e de sus-
peita… Parei, interdito, 
com	a	pazinha	para	ratos	
agora	levantada	em	vão	e	
arrumei a minha raiva…
Não,	este	 rato	nunca	se-
ria	o	meu	estrangeiro…

Acabei por voltar a sentar-
-me no sofá e deixei o rato subir-

-me para o colo. Voltei a ouvir o de-
bate	 em	 que	 os	 protagonistas	 discutiam	

como	Toms	e	Jerries	de	pesadelo…	As	pala-
vras ressoavam e estalavam como insultos… Eu 

devia era estar a ver uma série de tv relaxante…
Acariciei	o	animal,	com	uma	difusa	e	insuportável	sensação	de	estar	a	gostar	de	
um	rato	que	tentavam	afogar	numa	bacia	de	laboratório…

Rosita Blanche, Eric Brou, Christophe Delattre, Latifa Dufil,
Jean -Luc Forest, Catherine Freville, Denis Lice,

Patrick Poitevin-Duquesne.
Ilustração de Fraco.

Tradução de Mariana Vieira.
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       Bloco de desenho

«Desenha-me	uma	felicidade.»
Uma	felicidade?	O	que	é	a	felicidade?
Pego	numa	folha	em	branco,	lápis	de	cor,	borrachas.
Primeiro,	apagar	os	fantasmas,	os	fantasmas	do	passado,	aqueles	que	puseram	
tudo	de	pantanas.	As	desgraças	têm	a	pele	dura,	destroem	com	grandes	golpes	
violentos.	Grandes	golpes.
A	vida	atira-te	as	chaves	à	cara,	bate-te	com	a	porta	no	nariz.	Oferece-te	flores	
ou cactos. 
Pacientemente,	apago	as	más	recordações,	substituo	as	tentativas	de	suicídio	por	
tentativas de viver. E a pouco e pouco o sol devora as sombras. 
Sob	os	meus	olhos,	uma	página	em	branco.
Desenho	nela	um	grande	8,	o	carrossel	da	vida,	
os seus altos e baixos, os seus dias sem, os seus 
dias	com.	Os	seus	dias	sem	fim.	Os	seus	dias	de	
entusiasmo, os seus dias de entreajuda.
Desenho	um	segundo	grande	8,	deitado,	a	infini-
ta felicidade dos outros, de estar junto, a família 
de	sangue:	os	filhos,	e	a	família	do	coração:	os	
amigos.	
No	 oito	 estão	 penduradas	 bandeiras	 coloridas;	
cada	uma	tem	uma	palavra,	uma	emoção:	AMOR/
TERNURA/ABERTURA/ENTREAJUDA/
TRANSMISSÃO/RAZÃO/COMPREENSÃO/	
ALEGRIA/CRIANÇA
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Pego	noutra	folha,	mudo	de	cor.
Desenhar	a	 felicidade,	 falar	dela,	muitas	vezes	 isso	começa	pela	enumeração	
das	desgraças.	A	lista	é	longa,	o	lápis	preto	agita-se	em	todos	os	sentidos	sobre	
a	folha.	Faz	buracos,	traça	um	grande	ringue,	a	felicidade	é	um	combate.	Entre	
ti e os outros, entre ti e ti. Mais do que me provocar, provoca a felicidade. Então 
a	tinta	negra	dilui-se,	irisa-se,	transforma-se	em	arco-íris.	
Desenho	um	lago,	uma	mulher	sentada	tranquilamente	a	pescar.	A	felicidade	é	
isso.	Esperar	que	morda	o	isco.	Recolher	as	garras,	não	mostrar	os	dentes,	ar-
rumar as facas. 
Eu	 curto	 a	 vida,	 e	 desenho.	A	 felicidade	 dá-nos	 água	 pela	 barba,	 baralha	 as	
ideias,	joga	às	escondidas.	Para	a	encontrar	e	reencontrarmo-nos	nela,	há	que	
não fechar a porta, nem os olhos, nem o coração. 
«Vá lá, desenha-me uma felicidade.»
Vermelho,	azul,	amarelo,	verde,	um	círculo,	dois	braços,	duas	pernas,	um	imenso	
sorriso. É uma criança. À volta dela, outras caras, outros sorrisos, mais crianças. 
Uma	página	inteira	de	crianças.	A	felicidade	são	as	crianças.	O	amor	que	elas	
dão, o amor que elas pedem. Essa felicidade simples: ver as crianças crescer. 
Já	só	há	um	lápis	na	mesa.	O	vermelho.	A	minha	mão	desenha	sozinha.	Um	co-
ração.	Grande	como	a	folha.	Tão	grande	que	ultrapassa	mesmo	todos	os	limites,	
todas	as	tristezas.	
A felicidade é o amor.
Nunca	nos	fartaremos	do	amor.

Sylvie, Kathy, Guylain, Valérie, Brigitte, Fred, Corinne, Perrine.
Ilustração de M’Ric.

Tradução de Manuela Torres.
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No	bairro	das	mil	janelas	
As crianças acordam.

Pequenas sementes
De	França,	da	Arménia,	
De	Marrocos	ou	do	Mali,
Pequenas sementes de dente-de-leão,
Trazidas	aqui,
Pelo vento
E pelo ar do Tempo.

Elas	crescem	no	jardim	público,
As	crianças	de	Balzac.

Estão	na	segunda	classe,
A	primeira	já	vai	longe:
Lêem, contam, escrevem, 
Inventam e contam também.

As	crianças	de	Balzac
Chamam-se	Iman,	
Baptiste,	Hawa,
Alik,	Leila.

Vivem no reino delas,
Em castelos
De	torres	muito	altas,
Com	mães,	pais,
Irmãos	e	gatos,
Embaladas pelos livros que se lêem à

noite.

Um reino cheio de fantasmas:
Estes daqui, daqueles que foram embora,
Ou os dali
Daqueles	que	elas	não	vêem.
E também, e também,
Há ela… 

Ela chama-se:
A	Dama	Branca,
E é aterradora.

Herdeira das lavadeiras 
Que, à beira-rio,
Esfregavam	ao	luar,
A mortalha dos fetos.

Filha	do	grande	diabo	branco,
Invocado pelos pais
Das	crianças	malcomportadas
Nos	campos	de	cana.

Irmã da mulher que pede boleia 
E indica aos viajantes
As	zonas	perigosas
À custa de muito medo.

As	crianças	de	Balzac	saberão	isso
tudo?

Não	importa.

Sabem chamar por ela, 
Em círculo, de mãos levantadas,
No	ninho	da	amizade.

As crianças de Balzac
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«Dama	Branca,	Dama	Branca…»	

Repetir	quatro	vezes.

«…	Dama	Branca,	Dama	Branca!»	

E aí está ela.

Vestida	de	preto	ou	de	branco?
Com	olhos	vermelhos	ou	será	sangue?
Será	que	importa?

O que importa
É o arrepio
De	uma	realidade
Que se torna vacilante:

As Portas a bater,
Uma	lâmpada	a	rebentar,
E	as	crianças	de	Balzac
Que	se	pisgam,
Rindo	às	gargalhadas…

Amanhã, continuamos.

«E se ela morasse numa cave…»
«E	se	ela	falasse	com	os	gatos…»
«E se ela comesse cascas de banana…»
«E se, e se, e se ela se escondesse…»

«E	se	alguém	a	vir,
Toma	um	golpe	de	judo!»

Só importa
A	imaginação
De	uma	realidade
Sempre por inventar.

Pois este bairro de mil letras
Cresce	por	cima	de	uma	biblioteca:
A	biblioteca	do	Cardan,
A biblioteca de Laurence.

E	as	crianças	de	Balzac,
Sementes daqui e dacolá,
Baptiste,	Hawa,
Alik,	Iman,	Leila,
Representam,	como	quem	não	quer	a

coisa,
A	grande	Comédia	Humana.	

Riem-se	à	farta,	ficam	fartas,
Entusiasmam-se e ofendem-se,
Andam aos beijos ou à luta.

São os pequenos heróis
Com	superpoderes
Dados	pelas	palavras:
Saber, querer, poder.

Voam sobre os livros
Que lhes lêem
Laurence ou os pais deles,
E levam nos seus tapetes voadores
Irmãos e irmãs à boleia,
Quando, para adormecer,
Lhes lêem,
Por	sua	vez,	os	livros.

Então, à noite,
Quando	as	mil	janelas	se	apagam,
As	crianças	de	Balzac
Adormecem cheias de sonhos.

Dentes-de-leão	a	dormir,
Sóis	minúsculos,

Iman, Hawa, Baptiste, Alik, Leila, Laurence e Alice
com Briere Haquet.

Ilustração de Scaglia.
Tradução de Joana Cabral.
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Iluminando os bairros sociais
Com	as	suas	promessas.

A	Dama	Branca
Parte, discreta,
Pelo caminho
Para ir ter com outras crianças
Que precisam
De	tremer	e	de	rir,
De	bisbilhotar	e	de	fugir,
De	acreditar	e	de	contestar,
De	viver	e	de	crescer.

Mas amanhã estará de volta
Se	as	crianças	de	Balzac	
Assim quiserem
Para povoar as caves 
Com	as	suas	histórias.

Iman, Hawa, Baptiste, Alik, Leila, Laurence e Alice
com Briere Haquet.

Ilustração de Scaglia.
Tradução de Joana Cabral.
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Bastava fingir que era um superpoder,
e que sabias como usá-lo…

Bastava	fingir	que	podias	escolher.	Seria	como	um	jogo.	E	podias	escolher.
Dizias	onde.	E	dizias	quando.	Até	podias	decidir	que	acontecia	num	comboio	
para	Saint-Quentin.	Numa	aldeia	perdida	ou	numa	ilha	do	Pacífico.	Podias	de-
cidir que tinha acontecido ontem, que vai ser amanhã, num passado que já não 
existe	ou	num	futuro	longínquo.	Dizias	onde.	E	dizias	quando.	Serias	tu	a	decidir.
Dizias	com	quem.	E	dizias	como,	também.	Poderias	escolher	tudo.	Não	como	na	
vida real. Por isso é que seria melhor.
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Fazíamos	de	conta	que	era	um	jogo.	Que	podes	escolher.	Que	podes	fazer	o	que	
te apetecer.
Eu	gostaria	 que	me	fizesse	 partir.	Que	me	 levasse	 para	 outro	 lugar.	Que	me	
fizesse	mudar	de	ares.
Eu	gostaria	que	acontecesse	há	muito	tempo.	Que	já	não	existisse.	Que	fosse	
apenas	uma	memória	antiga.
Eu	gostaria	que	falasse	daquela	vez	em	que	me	apeteceu	chorar.	Gostaria	que	
percebesses	donde	venho	e	o	que	vivi.	Que	adivinhasses	a	bagagem	que	arrasto	
comigo	sem	ser	preciso	explicar-te	nada.	Gostaria	que,	a	 ti	 também,	 te	desse	
vontade de chorar.
Eu	gostaria	que	metesse	medo	às	pessoas.	Que	as	fizesse	rir	também,	e	que	aca-
basse	bem.	Não	como	na	vida	real,	em	que	nem	sempre	acaba	como	se	queria.	
Em que também nem sempre começa bem.
Às	vezes,	falaria	de	ti.	Outras,	falaria	de	mim.	Às	vezes,	seria	como	na	vida	real,	
apesar	de	dizeres	que	não.

Fazíamos	de	conta	que	era	um	jogo.	Que	podes	escolher.	Que	podes	fazer	o	que	
te apetecer.
Fazíamos	de	conta	que	havia	bons	e	maus.	E	tu	escolhias	quem	ganha	no	final.	
Dizias	se	Ric	é	comido	pelos	mordedores	que	caminham.	Dizias	se	Iron	Patriote	
triunfa,	 se	o	assassino	é	apanhado	pelo	 investigador,	 se	a	viúva	 inconsolável	
acaba por se deixar consolar, se encontram comida para alimentar a criança fa-
minta, se o bebé por quem não se estava à espera acaba por ser, mesmo assim, 
bem-vindo.
Eu,	se	puder	escolher,	escolho	um	final	feliz…

Fazíamos	de	conta	que	era	um	jogo.	Que	podes	escolher.	Que	podes	fazer	o	que	
te apetecer.
Fazíamos	de	conta	que	podias	escolher	as	palavras	para	dizê-lo.	Fazíamos	de	
conta	 até	 que	 eras	 o	 único	 a	 saber	 exactamente	 como	contá-lo.	Fazíamos	de	
conta que, sem ti, simplesmente não poderia existir.
Poderias	escolher	tudo.	Não	como	na	vida	real.
Bastava	fingir	que	era	um	superpoder,	e	que	sabias	como	usá-lo…

Aurélien, Yoni, Florinda, Pierre, Fabio, Océane, Amine, Yanis,
Angélique, Manon, Maurine, Sonny, Andy, Laurent e Cécile.

Ilustração de Scaglia.
Tradução de Joana Cabral.
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Wonder Wemen

É	a	história	de	Lola.	Lola	Lol	MDR,	uma	mulherzinha	deste	tamanho.	Não	quer	
nada	de	especial	da	vida.	Só	subir	num	foguetão,	dar	a	volta	ao	mundo,	ir	ver	as	
estrelas.	Sonhar,	rir,	amar	e	ser	amada.	E	quer	ter	filhos,	oh,	não	muitos,	diga-
mos	cinco	ou	seis,	para	começar	e	depois	logo	se	vê.
Mas	para	ter	filhos	é	preciso	um	pai,	e	Lola	Lol	MDR	não	sabe	onde	arranjar	
um. Então, vai espreitar no jardim associativo. Há ali uma árvore de maridos, e 
às	vezes	crescem	lá	homens.	E	naquele	dia,	precisamente,	pumba!	Um	homem,	
pendurado	pelos	pés	no	ramo	mais	alto!	Um	homem	bem	maduro.	Quer	dizer,	
não demasiado, não estava podre. Simplesmente maduro. Aliás, está bem ver-
melho.	Dir-me-ão	que	é	normal,	pois	está	pendurado	pelos	pés.	
Lola	Lol	MDR	colhe-o	e	leva-o	para	casa,	arrastando-o	pelos	cabelos.	Mas	ela	
não sabe muito bem como isso funciona, um homem. Então, o homem explica-
lhe.	Diz-lhe:	 «Olá,	 chamo-me	 Jean-Claude	 e	 não	 há	 nada	 de	 complicado,	 se	
quiseres	que	te	faça	filhos,	tens	de	carregar	ali,	ali	e	ali,	e	está	feito.	Toma,	aqui	
tens	o	manual	de	instruções.»
Então,	Lola	lê	o	manual	de	instruções	dos	homens	e,	pois,	efectivamente,	não	
há	nada	de	complicado.	Carrega	ali,	ali	e	ali	em	Jean-Claude,	e	ele	faz-lhe	al-
guns	filhos,	oh,	não	muitos,	digamos	um	ou	dois.	Mas,	numa	noite,	morre,	atro-
pelado	por	um	asteroide,	e	Lola	Lol	fica	sozinha,	sem	um	tostão,	e	não	é	nada	
Lol.	Então,	vai	à	Segurança	Social.	Mas	não	está	ninguém.	Então,	volta	no	dia	
seguinte.	Mas	dizem-lhe	que,	se	estiver	descontente,	basta	arranjar	um	emprego.	
Então	Lola	diz	que	tem	de	cuidar	dos	filhos.	Mas	dizem-lhe	que	mais	valia	não	
ter	tido	filhos.	Então	Lola	tenta	outra	coisa.
Escreve	ao	INH,	ao	IHRU,	ao	IPDJ,	ao	IGAPHE.	Preenche	formulários	assina-
lando devidamente todos os itens e acaba por encontrar uma casa. E quando che-
ga	para	se	instalar	na	sua	casa,	encontra	lá	um	homem.	Chama-se	Jean-Jacques,	
e	amá-la-á	para	todo	o	sempre.	Far-lhe-á	outros	filhos,	oh,	não	muitos,	só	nove	
ou	doze.
Jean-Jacques	é	um	gajo	a	sério,	um	gajo	viril	com	testículos	enormes,	é	tão	gajo,	
esse	Jean-Jacques,	que	também	é	um	pouco	mulher.	Lava	super	bem	a	loiça	e	
adora	cuidar	dos	filhos.	



63

Então	Lola	Lol	tem	tempo	para	fazer	bricolagem.	Como	é	uma	barra	em	sol-
dadura,	em	ferraria	e	em	electrónica,	constrói	um	foguetão	no	fundo	do	jardim.	
Mas	o	foguetão	não	quer	arrancar.	Lola	Lol	esqueceu-se	de	uma	coisa.	Do	ma-
nual	de	instruções!	Não	tem	manual	de	instruções.	Então	decide	escrever	um.	
Agarra	numa	folha,	numa	caneta,	e	escreve:	«Para	arrancar	um	foguetão,	é	mui-
to	simples,	basta	carregar	ali,	ali	e	ali.»
Então	Lola	Lol	arranca	o	foguetão	e,	desde	então,	quando	o	céu	está	limpo,	vai	
buscar	os	seus	filhos	à	saída	da	escola	e	leva	a	sua	pequena	família	para	as	es-
trelas. 

Nicolas Jaillet, Tamara Sékou, Cindy Forgon, Sylvie DRE, Cindy 
Joron, Sandrine Emery, Laura Gressier, Isabelle Cardan, Chantal 

ARS de La Cardonnerie.  
Ilustração de Scaglia.

Tradução de Joana Cabral.
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A  partir de «Je suis» de Bigflo e Oli

Não	sou
Nem	Bigflo	nem	Oli,	mas	Geoffrey,	mas	Antoine
Chloé	Maria	Anaïs	e	Antoine
Nathan,	Esteban,	Gwendall	e	Louane
E sou 
Um	pátio,	um	hall,	uma	grande	sala	decorada,	bancos	que	se	arrastam	pelo	chão,	

mesas	vazias
Um aluno

Sou
Agarrado	aos	meus	jogos	vídeo,	sexy	no	meu	computador,	vidrado	na	minha

consola
Que		me	dá	sossego,	mimos	e	consolo,
O	meu	PC,	a	minha	Playstation,	a	minha	DS,	hei-de	vir	a	ser	um	
Youtuber
A	fazer	hits,	cheio	de	guita,	um	vigarista
Sem me afastar do radiador
Sem me afastar do computador,
Tenho	pinta	de	geek…
Pois… Fico corado como se fosse sarampo.
Ó	minha	consola,	minha	deusa,	já	é	tempo	de	te	deitar	borda	fora
De	te	deitar	ao	lixo	e	ir	à	vida,
À vida a sério…

Sou 
Aquele que sabe 
Tudo
Aprendo leio escuto, revejo, recito,
Quero superar-me, ser mais forte 
Do	que	sou
A	excelência	na	performance	e	a	confiança
Em mim eu quero
Sou aquele que sabe que nunca saberá… tudo

Sou
Gozado	mas	estou-me	nas	tintas
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Com	cadastro	mas	não	me	ralo
Tenho o cabelo cor da noite escura
E do ónix
Brilhante como  a esperança
– há quem me atire piadas racistas!

Tenho	o	cabelo	cor	do	fogo
E da força
Caloroso,	precioso
– até me atiram piadas «rucistas»
Tenho os cabelos cor do sol
Loura	como	o	trigo	e	o	mel
Há quem me atire piadas machistas!
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Sou
Engraçado
Erros, defeitos e derrotas
Olho para todos à minha volta e para mim
Ao espelho imito-lhes as posturas de «duros»
Mas	a	tragédia	da	comédia,	já	te	digo,
Não	é	para	rir	
Que eu faço rir
É a sério, para crescer

Sou
Uma	loura,	um	preto,	um	ruço,	um	geek
Um	resmungão,	uma	sonhadora,
Um	intelectual,	integrista	não,	
Furioso, mas não racista,
Uma desportista, um poeta, uma «matemática», um cómico, um rebelde
Um	grande	cansaço,	uma	chatice,	a	galhofa	das	minhas	amigas,	a	partilha,	a	
cólera,	os	ciúmes,	para	isso	não	tenho	idade,
O	prazer	do	encontro	com	os	amigos,	a	impaciência	do	meu	primeiro	beijo
E	o	medo	e	o	stress	das	avaliações,	da	separação,	da	punição
Sou	uma	pintura,	uma	colagem,	uma	música	ou	um	texto,	sou	um	pátio	de	recreio
E	jogo	futebol,	badminton,	às	escondidas
Hóquei em campo, aos soluços se como muitos rebuçados
Sou	uma	coreografia,	um	disco	lançado	em	liberdade
Uma	maçã	todas	as	manhãs,	uma	banana	e	um	kiwi,	faz	bem	à	saúde
O	refeitório,	a	saída,	o	autocarro	e	o	campo,	faz	bem	à	amizade
Eu	speak	english	e	spanish,	gíria	da	Picardia,	português	ou	italiano,	faz	bem	à	
fraternidade
Uma	aula	de	história,	uma	aula	de	dança,	um	silêncio	profundo,	uma	grande	
bagunça,	faz	bem	à	igualdade,
Sou	a	risota	dos	meus	amigos
Um	colégio
De	França.

Geoffrey, Antoine, Chloé Maria Anaïs e Antoine Nathan,
Esteban, Gwendall e Louane e Ella.

Ilustração de Madeleine Devos. 
     Tradução de Joaquim Beja.



67

Ten messages in a bottle*

Primeira	mensagem:
Canção	codificada	fonética,	é	ti	ca,	é	ti	ca,
enrolada	dentro	de	uma	garrafa	com	destino	a	

uma ilha, mor isca e lesa.
Han, han lua franca Ana!
na	lona,	Max	locaz,
se	era	gana?
Em tão o**… Pffffff,	zzuuumba,	golpe	surdo,	vvvvvu	(lábios	quase	cerrados)

LETRA
(ao	som	da	música	dos	sapatos	dos	Bê	Guê)

Debaixo	da	neve	havia	um	baú	esculpido,
Esculpido de fresco,
Debaixo	da	neve	foi	onde	ela	o	encontrou,	escondido!

Cintilando	gotas	e	rubis
deslumbrada
E	pérolas	com	reflexos	nacarados…

Escancarou	os	olhos	esgotados
Quem	diz	baú	diz	chave
Bem podia procurar a fechadura
Qu’a madeira malandra lhe vedava a abertura!

Debaixo da neve, é onde dormes meu querido
meu marido,
Debaixo	da	neve,	a	alguns	passos	daqui.

Contigo	o	gosto	pela	vida	
pelo desejo perdi
Estou	zangada,	porque	te	foste	deixando-me	aqui?

Tão pequeno, estreito estreitinho,
Porém	lá	viu,	afinal,	o	buraquinho
Introduziu	a	chave	de	ouro	sem	pressa
Esta	girou	como	se	oleada	estivesse!

Debaixo	da	neve	havia	um	baú
um	baú,	ú,	ú
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Debaixo	da	neve	onde	dormes,	meu	querido;

E dentro	do	baú	adivinha	o	que	havia,
A via,
E	adivinha	então	quem	o	meteu	ali?

Uma disse:	as	fotografias	da	felicidade;
O	segundo:	uma	faca	para	a	matar;
O	terceiro:	veneno,	talvez?
Os	outros:	será	ouro	ou	prata?

A	última	de	cabelos	flamejantes
Flameja, que te oiçam!
A	última	que	não	tinha	dito	nada:

 — É uma carta, um bilhete do seu marido,
Disse,
Uma	mensagem	vinda	das	profundezas	da	noite!

A horas, mas é jazz!

2ª	mensagem	codificada	vinda	das	profundezas	da	noite,	destinada	ao	Kiss	feli-
zardo	que	a	desvendará:

 — Aqui GTA	5,	aqui	GTA	5,	pede	autorização	para	descolar!
	 —	Autorização	rec	Usada!

3ª:	Receita	da	alegria	de	viver	sugerida	por	Eh	lá,	sabe!	Ráááá!	Quem,	Eh!
	 —		Um	relvado	com	margaridas
 —  Uma bola – de preferência cheia de ar, mas se não tiver, paciência
	 —		Casacos	para	delimitar	a	baliza
	 —		20	pés	amadores	–	reservar	as	cabeças.
Dispor	18	pés	em	círculo	(reservar	dois	pés	para	o	remate	à	baliza).
Bater	a	bola	energicamente.	Servir	quente	ou	frio.

4ª:	Trava-línguas	batido	a	partir	de	Um	ninho	de	mafagafos
O	pai	do	Pedro	prega,	A	aranha	arranha	a	rã,	O	Rato	roeu

5ª:	Adivinha	 em	 forma	de	 trava-línguas	da	profissão	que	Emê	exercerá	mais	
tarde,	útil	para	aqueles	que	não	gostam	que	os	mafagafem:
Armand,	Jean:	dois	anjos	nadam,	duas	almas	arrumam.

6ª:	Etimologia	neste	mundo	de	brutamontes	para	há-de	vinha	quem:	Do	latim,	
lux,	lucis	=	a	luz.



69

7ª:	Foneticamente	ele,	mas	biologicamente	ela,	todos	a	vimos	dançar…	luxu-
osamente!

8ª:	Há	dias	em	que	Na	(não)	tem	assim	Tão	grande	vontade	de	luz.	Prefere	ficar	
no escuro.

9ª:	Há,	de,	vinha,	qual,	de,	las,	a,	dor,	à,	de,	sonhar?

10ª	e	última:	Se	a	grande	história	não	serve	para	nada,	diz-me,	até	tremo,	será	
que	aqueles	que	escrevem	histórias	pequenas	servem	para	alguma	coisa?

AH, esta mensagem	de	papel	mente!
QUE	LAR	O!	XÔÔÔÔ!	PFFFF!	COF-COF?
Foi	concebido	graças	às	energias	contrastadas	de**:
MAX EM SE O
FRANC(A)	ISCA
ERA	OU	HAN
MOR	GANA
LOCAZ
E	LONA
NA	TÃO
LUA	ANA
LESA

* A	canção	dos	Pó	Liso	traduz	o	estado	afectivo	da	autora	no	dia	5	de	Maio	de	
2017,	às	17h00	(https://www.youtube.com/watch?v=MbXWrmQW-OE)

Ubac.
Ilustrações de Scaglia e Arno.

Tradução de Isabel Lopes Cardoso.
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A viagem imóvel

Vai-se	como?	De	combóio?	Demasiado	tempo.	De	barco?	Enjoo.	De	avião?	Nun-
ca!	Uma	coisa	de	ferro	suspensa	no	ar,	não	acredito	nisso.	Deixem,	tenho	algo	
de melhor a propor-vos. Para viajar, nada melhor do que o amor. Sem efeitos 
secundários,	excepto	quando	acaba,	claro.	Aí,	faz	doer	o	coração.	Grave.	Mas	não	
é	grave,	levantamo-nos	e	partimos	de	novo.	Porque	quando	corre	bem,	o	amor	le-
va-vos	longe.	Para	além	disso,	o	amor	está	por	todo	o	lado:	nas	árvores,	no	sol,	na	
neve, no vento, na noite, nos quadros, nas esculturas… O amor pela arte é conhe-
cido.	Ou	a	arte	do	amor,	mas	sem	sex	toys,	apenas	com	um	pouco	de	imaginação.	

Viajámos.	Para	longe.	Sem	nos	mexermos.	Só	ficar	ali,	sentar-se	e	ver	o	mun-
do	passar	em	frente	dos	nossos	olhos.	Primeiro	a	África,	Marrocos;	depois	o	
Oriente,	o	Paquistão	e,	mais	longe	ainda,	a	Tailândia.	Estávamos	em	Abeville,	
Picardia,	França,	e	lá	longe	ao	mesmo	tempo.	Aqui	e	lá,	agora	e	no	tempo	dos	
Mamutes	com	grossos	dentes	como	bigornas.

Continuámos	a	caminhada,	direcção	Pólo	Norte.	O	banco	de	gelo,	o	vento	glaciar,	
a	cagunfa,	o	cagaço,	borrar-se	de	medo,	pois	então?	Cara	a	cara	com	um	urso	polar.	
Desta	vez,	dentes	como	espadas,	que	nos	fazem	em	quatro	em	menos	de	dois	tem-
pos.	E	não	estou	a	falar-vos	das	garras.	Uma	só	patada	e	as	tuas	calças	ficam	num	
short	com	franjas.	Não	andámos	a	pisar	ovos	por	lá.	Meia-volta	volver.	Azar,	demos	
connosco	em	plena	tribo	da	Oceania,	de	lanças	apontadas	em	todas	as	direcções,	
prestes	a	partirem	como	foguetes.	Raspámo-nos.	Espera,	ainda	tiro	uma	selfie.

No	instante	seguinte,	a	Dolce	Vita.	Camisa	aberta,	vestido	leve,	óculos	de	sol.	A	
Itália	e	nem	um	jogador	de	futebol	no	horizonte.	Não,	aqui	é	a	Italia	requintada,	
a	da	arquitectura	antiga.	Os	tipos	nessa	época	sabiam	como	colocar	um	bloco	
de	cimento,	não	há	dúvida.	A	prova	é	que	continua	de	pé.	Ah,	a	Roma	antiga…
Em	termos	de	romantismo,	não	há	como	Veneza.	Perfeito	para	os	apaixonados.	
Mas,	como	diz	a	canção,	Veneza	é	onde	quisermos.	O	amor	está	por	todo	o	lado,	
já	vos	tinha	dito.	Então	vejamos	se	ele	está	noutro	sítio.	Numa	Vespa?	Assim	
levamos um pouco da Itália connosco.

Abandonámos	a	scooter.	Para	evitar	o	anacronismo.	Porque	desta	vez	viajámos	
no	tempo.	Cinco	séculos	de	uma	assentada.	Em	plena	Idade	Média.	Viva	a	dife-
rença	horária.	Regressámos	 em	 sossego,	 ao	nosso	 ritmo,	 século	 após	 século.	
Cruzámo-nos	com	tipos	bizarros,	com	pés	que	pareciam	bigornas	e	pernas	de	
críquete, mulheres com buracos na cabeça para aí arrumarem os seus dentes, 
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outras	que	se	escondiam	debaixo	das	flores,	um	polichinelo	nem	sequer	numa	
gaveta	e	um	grupo	inteiro	coberto	de	pensos	rápidos.	Que	encontros	esquisitos.	
E	depois,	subitamente,	ali	mesmo,	debaixo	dos	nossos	olhos,	a	Picardia.	Regres-
so	a	casa.	Olhos	cheios	de	cores,	as	meninas	dos	olhos	em	sobredose:	a	mega	
horta	urbana	como	nunca	a	víramos.	Dois	metros	de	altura,	cinco	de	comprido.	
A	viagem	mesmo	ao	pé	de	nossa	casa.	A	viagem	sem	se	mexer,	ou	quase.	Ape-
nas pondo os pés num museu.

Lalumière com Chantal, Farhana, Florence, Ingrid, Jean-Claude, 
Jean-François, Kitlavan, Marjolaine, Mathieu, Miguel, Samira, 

Stéphanie. 
Ilustração de  Fraco.

Tradução de Maria João Brilhante. 
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Leitura Furiosa…

Introdução

… Um pouco de História…

Tocaram	as	«três	pancadas»,	a	cortina	vermelha	subiu…	Querido	público,	bom	
dia!	Estamos	no	coração	da	Bastida	de	Cadillac,	cidade	hospitalar	por	natureza,	
dizem	as	escrituras!

Neste	dia,	7	de	Maio	do	ano	de	dois	mil	e	dezassete,	no	III milénio que começa, 
nós criadores e autores, aqui, em frente ao povo reunido, empenhamo-nos em 
educar	e	em	construir	a	igualdade	de	oportunidades	para	as	pessoas	com	dificul-
dade	de	leitura,	de	escrita	e	de	ortografia,	a	fim	de	salvar	a	nossa	língua	francesa	
que	é	martirizada	nos	nossos	dias.	A	associação	Entre	Acte,	que	deriva	da	palavra	
ENTRACTE,	é	a	principal	entidade	responsável	de	todos	estes	encontros,	que	
ajuda,	através	das	funções	educativas	e	intelectuais,	a	aproximar	e	a	fazer	com	
que	a	população	goste	das	pessoas	que	vivem	na	cidade	e	que	tentam	adaptar-se	
fora	dos	muros	do	hospital.	Neste	contexto,	os	nativos	podem	estar	reticentes,	
ou mesmo hesitantes, em se aproximarem das pessoas que não são de todo como 
as	outras,	que	não	têm	sorte…	nós	vamos	ajudá-los	a	integrar-se…	assim	com	o	
esforço	e	compreensão	de	todos,	a	saúde	mental	será	um	bem	precioso	que	terá	
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cumprido uma bela e saudável caminhada de solidariedade social, económica, 
onde	toda	a	gente	ficará	 igual	no	saber	e	na	cultura.	Estamos	prontos!	Que	a	
nossa vontade seja… a Festa!

Ao princípio…

O	G.E.M.	(Grupo	de	Entreajuda	Mútua)	foi	criado	em	2005	e	depois	tornou-
-se	ENTREACTE	ou	Entre	Acte.	Corinne	Courtey	é	a	Presidente,	Sofia	Ortolá	
a	animadora	com	qualidades	internacionais	e	numerosos	aderentes	seguem	os	
cuidados adequados.
Numerosas	 actividades	 foram	 criadas:	 formação	 de	 um	 coro,	 musicoterapia,	
teatro,	saídas	ao	ar	livre	(Lago	de	Laromet,	Arcachon	e	a	sua	baía	paradisíaca,	
Porto,	Barcelona,	Cauterets	(ski)	e,	em	previsão,	Marraquexe),	organização	de	
Lotos;	 tudo	 bem	 acolhido	 por	 parte	 dos	 comerciantes	 locais	 e	 regionais…	 e	
uma	viagem	a	Paris	foi	organizada	em	2016,	sessões	instrutivas	de	«scrable»…	
actividades	na	natureza,	pequenas	caminhadas	perto	da	Garonne,	visitas	a	cas-
telos,	banca	da	associação	no	mercado	do	sábado	«Lou	Marcat	Gascoun»	(O	
mercado	da	Gasconha)…
Encontros	de	síntese	entre	pacientes	e	educadores	a	fim	de	os	ajudar	a	tomar	de-
cisões	para	fazer	face	às	agruras	da	vida	e	da	doença	mental:	a	lista	é	incomen-
surável.	Nós	podemos	ainda	dizer	que	a	doença	vem	entre	parênteses	porque	a	
autonomia	não	é	evidente,	mas	há	reais	progressos	que	são	feitos	graças	às	pes-
soas	cuja	vocação	é	estar	perto	dos	pacientes	para	os	guiar	nas	actividades	para	
sair	da	rotina	que	pode	ser	nefasta.	Actualmente	Entre	Acte	faz	outros	projectos:	
criação	de	pequenos	ditados	de	15	em	15	dias	(sessões	de	ortografia)	com	pala-
vras	difíceis,	conjugações,	análise,	gramática,	etc.	Temos	em	perspectiva	novos	
horizontes…	sim,	Cadillac,	a	França	e	Portugal	ajuda-vos!

Michel Peyré
com Corinne Courtey, Claudine Lescos, Corinne Girotti.

Em Cadillac.
Tradução de Amélie Forestier e Sofia Ortolá.
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Um Verdadeiro homem

—	Diz-me,	avozinho,	tu	conheceste	Napoleão	?	—	gritou-me	o	meu	neto	que	
descia com a sua irmã de uma caça ao tesouro no sótão, cada um acenando o 
objecto	tirado	do	fundo	de	uma	velha	mala.	Eu	não	o	quis	desiludir,	mas	o	único	
Napoleão	que	conheci	foi	um	velho	labrador	de	um	vizinho	que	desfilava	como	
um	imperador	ao	longo	da	vedação	e	ladrava	cada	vez	que	me	via.	Respondi-lhe	
que	não	conhecia	nenhum	Napoleão,	nem	nenhum	Darth	Vader,	e	que	ele	teria	
muita	dificuldade	em	encontrar	alguém	que	tivesse	conhecido	Napoleão!

O meu	rapazito	examinava	o	quadro	esculpido	em	carvalho	que	lhe	inspirou	a	
pergunta.	Conseguia-se	distinguir	um	homem	deitado	numa	cama	com	dossel	
e	outra	personagem,	que	parecia	sentada,	e	olhava	por	ele.	Ele	tentava	timida-
mente ler-me o título, sublinhando cada sílaba com os seus dedos que tremiam:

— Morte	de	Na…	po…	le…	ão…	em…	Saint…	te	Hé…	lè…	ne,	5…	maio…	
dezoito…	vinte-e-um

Expliquei-lhe	que	devia	pronunciar	«mil	oitocentos	e	vinte	e	um	e	não	dezoito…	
vinte-e-um» e disse-lhe que, tendo eu nascido um século e meio depois dessa 
data,	nunca	poderia	ter	conhecido	Napoleão!

Por	sua	vez,	a	minha	neta	apresentou-me	um	precioso	tesouro,	uma	grande	caixa	
metálica	cheia	de	pó	e	com	ferrugem,	que	abri	com	alguma	dificuldade.	A	partir	
daí, quatro pequenas pupilas bem redondas e eu próprio pudemos descobrir o 
conteúdo:	alguns	papéis	amarelados,	duas	medalhas	um	pouco	alteradas,	uma	
braçadeira	azul-branca-vermelha	com	as	letras	F.F.I.	e	um	livro	um	pouco	bolo-
rento	com	o	título	enigmático:	«O	silêncio	do	mar.»

Expliquei-lhe	que	esses	objectos	pertenciam	ao	meu	avozinho,	o	tetravô	deles,	
aquele	que	participou	na	Resistência	durante	a	segunda	guerra	mundial…

A pequena	perguntou-me	imediatamente:

— Mas, avozinho,	o	que	é	a	Resistência?

Um pouco surpreendido, respondi espontaneamente:

— Bem, a resistência	é	como	tu	sempre	que	ficas	na	cama	de	manhã	quando	a	
tua mãe te pede para te levantares. Tu resistes porque não queres ir à escola. Tu 
não	queres	que	te	obriguemos	a	ir	à	escola	e	que,	logo	a	seguir,	o	teu	professor	
te	obrigue	a	recitar	a	lição	que	não	conheces	bem	em	frente	dos	teus	colegas.	
Eu	fazia	a	mesma	coisa	na	tua	idade,	mas	o	meu	avozinho	dizia-me	sempre	que	
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um Verdadeiro homem deve saber resistir, mas também saber combater de pé… 
Então,	logo	de	seguida,	eu	levantava-me,	eu	também,	um	Verdadeiro	homem.

Alguns	segundos	se	passaram	num	silêncio	sepulcral,	 a	menina	dizendo	ner-
vosamente	que	sim	com	a	cabeça	enquanto	o	rapaz	pôs	um	ar	malicioso,	que	se	
transformou espontaneamente numa réplica solene:

—	Avozinho,	prometo-te que no próximo ano escolar vou-me levantar imediata-
mente quando a mamã me acordar de manhã.

E a irmã acrescentou:

— Eu também, vou-me levantar 
imediatamente porque quero ser 
uma Verdadeira senhora!

Daniel Bonjour com Amandine, Angelo, Anthony, Clément, Donovan, 
Gwen, Hillary, Manon, Mithia, Sou, Thomas, no PLAJ.

Em Cadillac.
Ilustração de Daniel Bonjour.

Tradução de Rita Silva e Sofia Ortolá.
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