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Nem a Coimbra pra comer regueifas, 
quando já se esteve em França, Agadir, 
Macau – 58 dias de ida, 30 pra vir 
no ventre do Paquete Índia – e sobretudo 
na Alemanha onde era já ali, ao 14 
da Charlottenstra�e, o Café Coimbra, 
do outro lado do Bar Ibérico, ao 9, 
 
pertencente aos mesmos patrões 
que falavam entre eles alemão 
pra que lhes não topasse a gente 
a injúria, a má língua, o ruim fígado, 
coisa de português, que até na trapaça 
é tacanho (roubo do pobre ao menos, 
que quando o fazem os ricos já lhe chamam 
peculato, a ver se a coisa passa). 
 
Não precisas de ir a Roma pra ver o papa: 

 
Se muito mais fascina a Roma antiga, 
e Maomé casou com uma viúva muito rica 
que morreu, e teve ainda mais oito mulheres 
que lhe deram muitos califas, e zangou-se 
com o irmão, que fundou os xiitas.  
E tudo antes de Portugal acontecer, 
quando os impérios eram mais à medida 
de vidas, feitas e caídas em três dias. 
 
E o Gil Vicente que escreveu sobre tudo, 
inclusive sobre um tipo que casou com uma 
muda, 
e filhos avulsos, e a Peregrinação, que é isto 
de andar pelo mundo e entregar em Goa 
a fortuna, e o Luiz Pacheco, reinando, vagabundo 
numa cama com várias e o mijo de miúdos. 
E de ser preciso acudir, de fato de veludo, 
aos mortos debaixo da terra, a tremer, e tu 
podes andar por lá todo o dia só com um 
bilhete de metro, ou passear na Uhlandstra�e 
no dia em que arde o Chiado, ou partir pedra 
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nas fachadas de Danau, fonte do rio  
Danúbio, que já tem 40 km quando nasce 
e ninguém sabe. Os portugueses não leem, 
por isso é que Portugal está embutido  
na biblioteca do George Pompidou  
com sete livros numa prateleira de Espanha. 
 

Não precisas de ir a Roma pra ver o Papa: 

 
tenho ainda na canela os estilhaços 
da Guiné, que não me fazem diferença, 
mas passarem-me a perna é que não; 
pedi, no Consulado, que me emitissem 
abono de escola de línguas, pra lhes chamar, 
em alemão, filhos de uma grandessíssima. 
 
E despedi-me, despi-me, desvim-me de 
mim, um sem fim, um sem mulher, um  
sem filho, um sem tecto, um sem chave, 
um sem porta, um sem céu, um que pede  
ao céu, um a quem batem com a porta, um 
que se fecha atrás da porta, um que bate  
com a cabeça no vidro, um a quem cai 
na cabeça o céu, um sem serviço, um  
viúvo à nascença, um todo queimado 
por partes, um a quem pregam à porta uma  
nota amarela e despejam, um que esquece  
a prova de vida, um que já teve  
a casa mais bela do mundo ao campo 
dos mártires da pátria, um duche, 
uma horta, uma porta com janela. 
 
Não precisas de ir a Roma pra ver o Papa: 
 
Nem de ir à Achada pra ouvir sofrer, 
ou à sopa dos pobres pra comer arroz de pato. 
E este texto podia, enfim, deter-se por aqui, 
não fosse o achar-me, com isto, também  a mim 
a escrever assim comprometida a outros,  
no trabalho exato de ler, sem fúria, mas certa glória, 
que é, ouvi um dizer, a de ver descrito um bolo 
e o inventar. Ter ajuda não é nojo, é mérito, 
e não suceda nunca tomar por plágio o receber 
e distribuir. Comum despojo, antes, 
conhecer. 
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