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Falamos lingala, kisonge, ewe, persa, 
português, sueco, basa’a, francês, bakweri, 
kikongo, inglês, bembe. Somos sete e fala-
mos doze línguas. Língua materna, língua 
paterna, língua oficial, língua de partida, 
língua de chegada, língua franca. Falo a 
língua do país onde deixei as impressões 
digitais no vidro, da máquina, no escri-
tório, do prédio, na cidade, do país onde 
fiquei à espera. Ficar, ou ficar à espera. 
Espera resposta positiva, espera resposta 
negativa. Ficar, ou criar outro país. Fala-
mos tudo, mas às vezes faltam-me as pa-
lavras, não quero contar.

Quase a encontrar outra direcção para 
umas quantas fronteiras subsaarianas. 
Descosturando o mapa com uma máqui-
na de costura industrial Singer costurá-
mos uma ponte sobre o rio Congo, pos-
sivelmente a maior ponte do mundo: do 
metro de Moscovo à oficina em Marvila. 
Foi numa viagem de ida e volta Brazza-
ville-Kinshasa, no barco Laissez Passer toda 
a gente que gosta do Franco & OK Jazz. 
Franco e sua banda ao vivo e flutuante, 
rumba no barco rumo ao microclima ideal 
da África Central.

Falamos Tudo
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A RAIVA DE GUARDAR AMORES

O amor de guardar ódios  
Agrada ao meu coração  
(Carlos de Oliveira, com um aceno aos 
Casal do Leste)

A raiva de guardar amores
Arranha o meu coração
Conheço-a, como o dia o sol. 
É ódio, ardor, sim e senão. 

Há-de sentir o meu ódio 
Mesmo quem o não mereça. 
Quem me passa à frente dos olhos
No amor e na raiva tropeça. 

Venha mais um dia depois 
no recreio, nos corredores.
Havemos de ferir e morder 
Ainda se morremos de amores.

TROCA-PÉS

É assim que dançamos de improviso
os nossos dias. 

COMO DEUS

You got me like God 
(Rihanna)

Perdi deus 
no lago dos patos
do Campo Santana.

Perdi deus
e vim à tona
de penas na boca. 

Os anjos 
e o medo 
agarram-nos.

Seiva Bruta
Poemas de amor-ódio, queda e paraíso 

África tá bom, temos é problema de presidente e os mosquitos. Comida está boa, 
música está boa e Adis Abeba tem metro de superfície. Com uma máquina de costura 
industrial posso costurar uma parte do mundo, caminhos de ferro, estradas, fronteiras 
com familiares dos dois lados. Carrega fundo no pedal da máquina de costura indus-
trial e vais-nos ver de lá, do horizonte para cá. Vais ver nós, a banda ao vivo e demais 
passageiros e tripulação, tudo bem pequeno ao longe, o barco no fio do mar do Congo 
Meridional. E escuta, daqui do horizonte, que bem se escuta ainda a música do barco 
Laissez Passer toda a gente que passar por aqui. Até os que quiserem passar só por pas-
sar.Transeuntes a passear alto e bom som as suas línguas indocumentadas por todos co-
nhecidas. E quando passar o alfaiate em trânsito Luanda-Teerão-São Francisco diz-lhe 
onde nos levou a máquina de costura, o barco e a ponte, e que mapa fizemos dos seus 
panos. Ele que passe a visitar onde estivermos.

Sete vezes doze oitenta e quatro. Deixei o país à procura da zona franca para deixar 
a impressão digital na cidade, do país de chegada, oficial e positivo. Máquina de espera 
enquanto falo bembe, inglês, kikongo, bakweri, francês, basa’a, sueco, português, per-
sa, ewe, kisonge e lingala.

Falamos tudo.
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