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AS QUEIXAS METERAM BAIXA 
 
 
 
Éramos poucos, talvez ainda venha mais alguém, mas bastam dois para dançar o tango e três 
chegam bem para conversar. 
As contas são quase iguais todos os meses, cento e cinquenta dali, metade da reforma para ali, uns 
módulos carregados para os transportes que a assistente social mudou-se para a Estrela, as compras 
no Minipreço, passar a buscar medicamentos. «Uma onça de tabaco Medusa dá para o mês inteiro» 
e mais coisa menos coisa fica quase tudo remediado, ou nem por isso. Não se ouviram lamentos 
nem queixas, sobraram foi argumentos e deixas para uma peça de teatro que dizem estão com 
vontade de fazer ali no Centro. Personagens, deixas e situações de outros tempos e dos dias de hoje 
que podem servir de apoio social à dramaturgia do Teatro do Centro. 
 
O encarregado que não fazia nenhum: «Oh homem tire as mãos dos bolsos!» e ele respondia «Isto 
não é um trabalho para se fazer é para se ir fazendo.» «Era mais descansar que trabalhar» e se assim 
é então o melhor é descansar em casa. Baixas médicas sucessivas, às vezes estava o departamento 
quase todo de baixa. Coincidências: «A baixa acabava no dia em que começavam as férias.» «Oh 
doutor, caí de um rés do chão» «De um rés do chão?» «Sim» «Mas alguém o empurrou?» «Não, caí 
sozinho» «Eu é que estou a cair nessa» «Ora, se uma pessoa vive num rés do chão como é que vai 
cair de um andar cimeiro?» 
Na tropa o sargento dava baixa mas era dos fins de semana «16 meses de tropa só fui um fim de 
semana a casa.» «Um dia o sargento pisa-me os pés, doeu mais do que devia» é o que dá esquecer 
as botas na camarata e ir de chinelos para a formatura: «Mais um fim de semana que vai à vida.» 
Fins de semana à vida não faltam para quem trabalha em cafés e restaurantes, e as horas 
extraordinárias por pagar. «Deixávamos partir alguma loiça para ver se a patroa se lembrava das 
horas», mas sem resultado: «Ai a loiça!» os cacos não a recordavam do prejuízo alheio. Lavar a 
loiça dos outros, cozinhar para os outros, observá-los: «A velha na Portela que nós víamos a 
arrancar cabelos e a pô-los no prato para não pagar.» Cada qual com a sua dieta, o problema entre a 
comida e a saúde é sempre o mesmo «O que sabe bem, faz mal» «Pão com ketchup, mostarda ou 
maionese: uma delícia!», «Um dia comi 20 pastéis de nata e noutra vez comi 5 Bolos Rei! É para 
equilibrar os açúcares.» 
Cheia de reis, rainhas e restantes peças de xadrez vive a Almirante Reis e suas perpendiculares. Um 
saco de água por cima da prostituta a fazer barulho à noite: «Faça metade do barulho hoje e outra 
metade amanhã!» Como na tropa «Enche: 50 flexões!» «Já estás cansado? Deixa as outras 25 para 
amanhã.» E o vizinho que às vezes acorda ainda de noite para andar no primeiro eléctrico «Apanha 
o eléctrico, anda 2 paragens, sai e apanha o próximo. Ou então anda 3 paragens, sai, atravessa a rua, 
apanha o eléctrico para baixo e desce na seguinte, mesmo à porta da Pastelaria Paris onde vai tomar 
café.» «De manhã, quando ainda não viu um eléctrico parece doente. É maluco por eléctricos, isso 
tem um nome não tem?» 
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