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talvez por ter irmãos mais novos: professora só e professora de hip-hop com dois agás. 
O espírito de um nome vai para a Márina com acento no á. «Márina, Márina…» Que 
o pai tirou o nome de uma canção para lhe oferecer. Usa o ballet (com dois éles e um 
tê) contra o pavor de palco. Na sexta-feira de manhã, pensou que era uma galinha de 
Leiria e que Leiria gostava dela. Agora mudamos de língua e de som, para a «Dance 
du Buffon». Imaginemos o som feliz de um contrabaixo, baixo-baixo-contra as nossas 
almas quietas, tão transparentes, por um segundo. Senhoras e senhores, meninos e me-
ninas, é a Flor! Vem mascarada, que bonito, do espírito do silêncio. Um contrabaixo de 
(aqui ponham uma pausa e um sorriso bem aberto, por favor) silêncio. E falta o Tomás 
— onde estás? Ele é um miúdo de 80 anos mas está muito bem conservado. Quando 
tiver 120, quer fazer robôs para poder ficar no sofá a comer pizza. Ele é o espírito das 
saudades e sabe um segredo: as saudades pescam-se. Debaixo de água, elas também se 
disfarçam (por exemplo, de peixes-palhaço e de douradas), mas não o enganam nem 
um bocadinho quando ele vai à pesca com o pai e as apanha, uma a uma, para lá da 
Ponte Vasco da Gama. Somos assim: espíritos de carne e osso, imediatos e imortais no 
cimo na cidade, índios do futuro. Aprendam connosco, se forem capazes. 

   Jacinto com Promise, Salomé, Angela, Mariana,
Tomás, David, Inês, Márina, Flor

na Escola do Castelo
Ilustração Pierre Pratt

Esplendor na Relva
Se um desconhecido se dirige a uma 

pessoa, por exemplo, numa esplanada, 
porque viu um maço de tabaco em cima 
da mesa e lhe diz:

– Posso pedir-lhe um cigarro? – a pes-
soa normalmente não responde «pode», 
em vez disso tira um cigarro do maço e 
estende-o; e quem o recebe, por sua vez, 
normalmente não responde:

– Espere, ainda não pedi – mas aceita-o, 
juntamente com o fósforo para o acender, 
e depois segue o seu caminho fumando. 
Mas isto não impede que o amigo sentado 
ao lado da pessoa, logo a seguir à primei-
ra pergunta:

– Posso pedir um cigarro? – murmure 
logo para o lado, 

– «Posso pedir» não. Já pediu. – Tudo 
isto é do senso comum. Mas podia haver 
uma série de respostas antes do que de-
pois se seguiu.

– Pode; pode, mas não dou; ou, mas não 
tenho; ou, mas estes não são meus; ou, 
pode mas peça ao meu amigo porque estes 
cigarros são dele; ou, não pode; ou, pode 

mas eu não respondo, etc., por aí fora.
Mas não. É maravilhoso como às vezes 

coisas que à partida podiam ser compli-
cadíssimas possam ser tão simples, e a co-
municação entre pessoas mais ou menos 
no mesmo patamar de realidade seja pos-
sível. Poder haver corta-matos na lingua-
gem, posso pedir um cigarro? Tome.

Porque se isto fosse comigo já era dife-
rente, eu, que estou aqui a escrever, quan-
do as personagens que eu criei olham para 
mim e me fazem sinal, como os cães que 
pensam que o dono do apartamento é o 
seu chefe de matilha, não entendo nada, e 
depois, se respondo ao calhas, encolhem-
-se como se lhes caíssem trovões em cima 
ou chuva, ou então, pelo contrário, entram 
num estado tal de vibração que se tor-
nam ininteligíveis aos seus semelhantes. 
E depois os médicos dão-lhes detergentes 
para engolirem com água para lavarem a 
roupa suja toda ao mesmo tempo.

– Posso pedir-lhe um cigarro?
E eu:
– O quê?
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– Posso pedir-lhe um cigarro?
– O quê?
Antes de mais, o desconhecido que pediu um cigarro pode ser um João, a que es-

tendeu o cigarro uma Luísa, e o terceiro, o da tirada irónica, «pode não, já pediu», um 
António. E há mais uns quantos à volta da mesa. São personagens que já existiam, mas 
fui eu que as criei. E vão continuar a existir. Parece complicado mas não é. Fui eu que as 
criei porque estou a falar nelas, e até lhes dei nome; já existiam porque tudo, no fim de 
contas, já existia. Entre mim e elas passam constantemente aviões, porque estão numa 
esplanada mesmo ao pé do aeroporto. Estão a conversar e quando um avião passa ca-
lam-se todos ao mesmo tempo. Um deles diz que se calaram as vozes. E todos concor-
dam. É extraordinário. E depois, o avião passou e as vozes regressam. 

Miguel Castro Caldas com André Nogueira, Cláudia Mateus, Filipa Azevedo,
Filipe Maia e Carmo, Jussub Jussub e Maria Natália Tavares Rodrigues,

da Rádio Aurora - A outra voz, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
Ilustração Marta Caldas


