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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 
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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?» 
 

NUNO MILAGRE 

com Ana Rodriguez e Orlando Henriques 

no Centro de Apoio Social dos Anjos 
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ENTRE FORROS E ENTRETELAS 
 
Primeiro molha-se, passa-se a ferro, corta-se a fazenda. 
Depois divide-se em peças e alinhava-se até à primeira prova. 
A seguir, acerta-se com o desenho e vêm então as entretelas, 
o pano cru, o ferro. Rola-se, prova-se de novo, corta-se os forros. 
E volta-se outra vez às entretelas. O responsável deste mister  
é o oficial; ou o patrão, na sua ausência. Só então as costureiras  
começam a fazer o casaco, chuleando, chuleando, guarnecendo.  
Por fim, vêm as segundas provas e por aí fora, até o casaco ficar  
pronto. Um casaco, dois casacos, milhares de casacos em toda uma vida. 
 
Ser alfaiate, costureira, modista, ser ajudante ou meio-oficial destes ofícios 
é estar de posse de todo um saber. Com uma diferença: quem fazia os casacos 
eram os homens, às mulheres competia as calças. Tudo feito à mãozinha, 
ao dedal, com o giz na ponta dos dedos e a tesoura em riste. E os homens lá 
iam bem vestidinhos para os seus empregos de funcionários e de outros 
trabalhos do comércio. Nem todos, claro. Os outros, só em dias de festa 
e de casório. 
 
Um saber possuíam também as floristas ou quem sonhava em ser hospedeira 
de bordo e se viu a vender sapatos e a vestir actores nos camarins dos teatros. 
Ou quem era camponês e lavrava a terra e guardava os bois quase desde o berço, 
embora tivesse que vir fazer fatos para Lisboa e aprender a ler e escrever já adulto. 
Igualmente um saber tinham as tecedeiras, as que cosiam panos para a apanha da azeitona a partir 
de sacos de açúcar e faziam até molduras com essa arte. E as que bordavam em casa para 
sobreviverem. Sem esquecer o saber de quem teve de abandonar tudo para tratar da mãe doente, 
ficando parada no tempo. Ou quem, filha de estivador e lavadeira, andou anos a fio a costurar na 
cooperativa militar. 
Mas também há um especial saber em quem odiou ser bancário mas adorou ensinar matemática em 
Angola e teve de meter-se em minas e em cozinhas. Ou em quem se tornou silvicultor na Guiné, 
conheceu Spínola e ajudou aquele difícil país na florestação e na plantação de caju. 
 
Um saber a que se podem juntar alguns números que viajam pela nossa memória colectiva: 7 
tostões, 2 escudos, 32 escudos, 100 paus, 15 escudos. Valores de todos os tamanhos que 
simbolizam uma época de pobreza, de trabalho árduo, de muitos sofrimentos e alguns sonhos. 
 
Mas também se exibe outro saber, o conhecimento de alguns nomes da literatura, ainda que pela 
rama, de Júlio Dinis a Camões, de Luís de Sttau Monteiro a Pessoa, da Bíblia ao Capuchinho 
Vermelho e romances de cordel, «Caprichos», folhetins e quadras soltas de poetas. Ou daquele a 
quem erigiram uma estátua ali mesmo ao lado, em plena Mouraria, o poeta Afonso Lopes Vieira 
que escrevia bonitos versos como estes da Cantiga da Lavadeira: 
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BÁRBARA ASSIS PACHECO 

 
«Levantou-se a minha linda 
logo pela manhaninha, 
e n’água fresca que brinca 
pôs-se a lavar a rupinha. 
 
Levantou-se a minha rosa 
e foi lavar a rupinha, 
que ficou alva e cheirosa 
da mão alva que a batia. 
 
Ora o vento, que namora,  
que namora a minha linda, 
pela fresca relva fora 
põe-se a espalhar a rupinha. 
 
E fica a linda zangada 
logo pela manhaninha… 
Mas linda, tão linda e alva, 
tão alva como a rupinha!» 
 
JAIME ROCHA 

com Violeta, Madalena, Luís, Hélder, Isaura, Áurea e Manuel, 

no Centro Social de S. Cristóvão e S. Lourenço 
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QUATRO VOZES DE MULHERES 

E A VIDA UM DIA À VEZ 
 
1. 
No princípio havia o campo e os lavores,  
éramos oito irmãos e um que morreu, 
o pai a monte, a mãe aflita e sempre alguém 
adoecia, e foi quando se meteu para Lisboa 
para tratar uma com mais complicações;  
acharam felizmente onde servir  
e então viemos todos a seguir. Eu  
com jeito para coser, idade para namorar, 
afeiçoei-me, tive sorte, arranjei bom marido, 
bons sogros. Foi ele à frente, já nascida a filha, 
tentar a sorte para o ultramar, pôs-nos casa, 
mandou-nos chamar, Angola, tão diferente,  
outros modos de ser livre, de ter sol, nem  
notei nunca que um preto quisesse mal à gente 
quando ia lá às sopas do jantar, saíamos 
sempre aos fins de semana, há uma foto 
em que eu estou de fato de banho a pescar; 
casou mal o meu rapaz, não sei onde anda, 
mas há que precaver o que deixamos 
criei 3, tenho 6 netos, 2 bisnetos 
e aos 85 anos tanto ainda que fazer. 
 

 
               BÁRBARA ASSIS PACHECO 
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2. 
Nunca quis dar desgostos a meus pais 
e tenho hoje duas filhas que não espero ver, 
mas nunca disse mal de ninguém e não 
peço mais para mim: mesa para comer, cama  
para dormir, casa onde viver – a minha agora, 
à R. das Canastras, é grande, e eu por aqui  
ando desde que morreu o pai e fugi e deixei 
para lá a guardar gado o homem que era ruim 
e me fazia desgraçada. Vim servir e tanto tempo 
me faltaram tecto e condições, e chegou Abril 
e eu ajudei a União dos Trabalhadores mas  
não quis ocupar nunca, antes fui 
pagar com o meu dinheiro e um empréstimo 
de cento e dez contos ao banco na altura 
gostei do ar da revolução, mas me desapego  
hoje destas ruas onde cheira a falta  
de respeito e podridão. Por isso mais 
fico onde me sinto em família 
com o meu filho, a minha nora, as alegrias  
da minha neta. Fiz de tudo 
para não passarmos fome. Não aprendi 
a escrever mas apanho bem as legendas, 
só me custa quando tenho de assinar o nome. 
 
3. 
Menina fui levada de casa de meus pais, 
mas melhor sorte achei que a moça  
do Bernardim; sempre tive bom trato 
e sempre gostaram de mim. Mais: 
não me agradava ficar por casa só 
a ser prendada porque era amiga da rua, 
de bailes e vara larga. Tanto o ar 
me faltava que o meu tio acedeu 
a montar um estabelecimento onde eu  
pudesse trabalhar. Tirei cursos, guardei 
livros, e pus-me cedo a namorar com o rapaz 
que desde os catorze anos montou cerco 
à minha casa. Ora, já na altura eu pela rua 
o catrapiscava, pelo que foi “ver-te  
e amar-te”. Muito felizes fomos até  
que lhe veio a morte. Tínhamos um cão 
que gostava de dar cabo do terraço. 
Por entre visitas de filhos e vizinhos, 
cultivo a leitura e as minhas quadras,  
semeio canteiros, e ainda conversamos muito   
os dois, dou os meus passeios e depois  
com doçura conto-lhe, para que se lembre. 
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4.  
Eu cá nasci do nada e fui criada 
por um funileiro que tinha mão de artista 
mas que todos sabiam não ser meu pai,  
e há quem diga que fui filha  
de ciganos ou comunistas. Não sei 
da história da mulher que pôs em verso 
uma mosca a zumbir quando morreu, 
e se viu jazer, a gente à volta e fosca 
a luz, posto que aberta ainda 
a janela; sei, porém, do insecto insolente 
que ciranda em dias cinza e se enrosca 
adentro do que nos cerca e nos faz sós. 
Mas mal ou bem, não troco  
este presente, um dia à vez, sentir 
a minha fibra, mau grado os fracos nervos – 
antes ouço a vida que em mim vibra. 
 
MARGARIDA VALE DE GATO 

com Carmelina Colarejo, Maria Beatriz Tavares,  

Maria Mota e Natalina Silva 

no Centro de Dia da Sé   



10 
 
 

 

 
NUNO SARAIVA 

 

 

A ÚLTIMA NOITE DO MUNDO 
 
São oito meninos que estão juntos e decidem contar uma história, só não sabem como. Uns 
ainda têm sete anos, outros já chegaram aos oito. A Ysabel («com i grego») nasceu no Brasil, 
em Minas Gerais, mas fala sem sotaque porque veio para Lisboa ainda bebé. Das visitas a Belo 
Horizonte, recorda os gelados de coco e uma piscina gigante. Um dia gostava de voltar, talvez 
para ser cabeleireira, talvez professora de polícias. A Joana não tem dúvidas, nem talvez: 
quando for crescida será arquitecta, quer desenhar prédios e escolas melhores. Se tiver tempo 
aprenderá karaté, porque «é bom para uma pessoa se defender». A Beatriz usa óculos cor-de-
rosa. Encolhendo os ombros, admite que só lê quando não tem mais nada para fazer. E ela tem 
sempre muitas coisas para fazer. Por exemplo, fingir-se mais velha ao espelho, para aí uns 23 
anos, com a roupa e os sapatos de salto alto da mãe. A mãe nasceu em São Tomé, o pai em 
Angola, terras que já visitou nas férias e que cheiravam a chuva, mas em que não gostava de 
viver porque é difícil, ou até impossível, encontrar um McDonald's. Quando chegar mesmo aos 
23 anos, já sabe: se não for modelo, será fadista. A Cátia é da Madeira mas agora vai de 
eléctrico para a escola todas as manhãs. O melhor dia da sua vida foram dois: o dia em que a 
levaram pela primeira vez ao circo e o dia em que o seu pai voltou de Abidjan. O Alexandre é 
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muito tagarela e muito sportinguista (vejam a sua camisola às riscas verdes e brancas, com o 
leão ao peito). No futuro, dê lá por onde der, vai ser cozinheiro em Hollywood, mas por 
enquanto entretém-se a forrar o quarto com posters do Faísca McQueen. Enquanto exibe a 
tatuagem de uma caveira voadora a desvanecer-se no braço, garante que já fez com papel e 
cartolina um pequeno livro de receitas. «Só coisas esquisitas», explica. Esquisitas como? 
«Hmmmm, deixa cá ver. Ovo estrelado, por exemplo. E panquecas com doce, panquecas com 
chourição, panquecas com marmelada.» Mais tímido, o João fala muito menos, mas explica que 
também está a pensar em abrir um restaurante, onde servirá «comida automática» feita por 
«máquinas ajudantes». Se pudesse, ia 500 vezes ao Algarve e voava até às nuvens como fazem 
as fadas, a bater um grande par de asas transparentes. Faltam só duas meninas: a Aurora e a 
Ana Francisca, melhores amigas que se abraçam muito e às vezes se chateiam, só para se 
reconciliarem logo a seguir. A Aurora aprende violoncelo no Conservatório e já teve um 
hamster. A Ana Francisca precisa de controlar a vontade de bater nas pessoas (sobretudo num 
primo mais velho que mora no Luxemburgo) e diz que o seu maior sonho é ver o FMI fora de 
Portugal.  

Mas a história? Que história será? Comecemos pelo título. Quase todos levantam o braço: 
Cadela Voadora; A Lua Sombria; A Casa Louca; O Livro sem Cor. É difícil chegar a um consenso. 
O João esboça no papel, linha a linha, a «menina que gostava muito de dançar e depois 
acordou», a Beatriz lembra-se de uma composição que escreveu para a escola sobre uma 
estrada que falava e também ria, a Ana Francisca vai buscar o caderno onde guardou as 
desventuras de um lobo «velhinho e pobrezinho» que se alimentava a sopas de legumes. Não, 
não, não, nada disso, o grupo quer fazer uma história nova e de todos, uma história que seja 
dos oito. Uma história de terror, sugere alguém. «Sim, sim, sim, uma história de terror», 
respondem quase todos. E assim começa a nascer A Última Noite do Mundo, em que se cruzam 
lobisomens e lobimulheres, vampiros e vampiras, vários tipos de zombies. De repente os 
monstros levantam-se, ao fundo da sala não há cenário mas há teatro, a Ysabel («com i 
grego») e o João representam, sozinhos, o género humano acossado, assustado, encurralado. 
«Agora os monstros destroem tudo», propõe a Ana Francisca, «e depois fazem uma festa». 
Finda a festa, fartos de destruição, os monstros viram costas, regressam ao mundo deles. E 
depois? Meio escondida debaixo de uma mesa, como se ainda temesse os inimigos que já 
desapareceram, a Ysabel («com i grego») olha para o João, ali a seu lado, erguendo-se junto ao 
quadro de ardósia como se fosse o primeiro homem, e diz: «Depois recomeçamos.»   
 

JOSÉ MÁRIO SILVA 

com Alexandre Monchique, Ana Francisca Teixeira,  

Aurora Gomes, Beatriz Almeida, Cátia Conceição,  

Joana Matos, João Alves e Ysabel Silva,  

alunos da Escola n.º 10 (Castelo)  

no Centro Social Menino Deus  
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O SILÊNCIO DOS PONTOS CARDEAIS 
 
 
Mãe, não vás embora! 
Mãe, aonde vais? 
A mãe, sentada no colo da cama, começa a contar uma história. A criança sossega dentro da voz 
dela, os dedos miúdos apertam firme e depois abrandam a força, até quase só um esvoaçar de pele 
na tranquilidade de sentir a mãe tão junto.  
É assim que a criança adormece sem saber que dorme. 
 
A mãe pode ser um país, um marido, uma mulher, uma terra: o lugar em que a nossa história se 
conta a toda a gente, só de a trazermos no corpo como uma roupa colorida. 
 
Mas quando a terra nos trata como órfãos de outro nome é preciso partir para longe do patrão que 
escraviza ao ritmo das ameaças que lhe enfeitam a boca. O que o patrão mais teme é a palavra 
«livre» e pode arrastar na calúnia quem ouse pronunciar o primeiro «l», pode encafuar nas paredes 
da prisão quem juntar o «i» e o «v», pode mandar matar quem diga a palavra inteira. 
 
É preciso fugir, mesmo que o marido rasgue a carne, amarre as mãos, espalhe no chão os cabelos 
sedosos de menina e a perseguição não tenha tréguas desta, da próxima vez, e da vez que segue. Na 
fuga, o filho fica entregue a uma mulher. É pouco tempo, diz a mãe – já venho, vou num pé, venho 
no outro. E perderam-se mãe e filho, tanto tempo até hoje. Ela fugiu das mãos viscosas do marido e 
ficou presa ao amor cego do filho. E vai caminhando sem olhos de ver, sem onde tocar, sem 
alfabeto para ler, em língua alguma.  
 
É preciso, sim, quando o país deixa de navegar e os problemas se emaranham. E ainda que a 
história fique partida a meio, um homem corre sem parar até ao primeiro lugar seguro, mas a 
mulher ficou com o oceano entre os dois. Um olho triste, o outro alegre, a mulher chegou depois de 
cinco anos de lonjura, mas ainda assim ele cala quase tudo. Foi de estar tempo demais a tecer 
silêncios que ele agora só fala com os olhos o que a boca esconde. 
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PIERRE PRATT 

 
Quando a guerra aflige a terra, antes prazenteira, não deixa escolha. É partir, levando os estudos 
para continuar num país de paz: diplomas, certificados, bolsa de estudos. A vida parece anunciar-se, 
parece um futuro, mas a cada vez a esperança acaba por estopar. E fica-se com os papéis na pasta e 
a vida por andar. 
 



14 
 
 

 

Ou fugir, quando há esperteza e muita cobiça, quando a vida corre bem e o abutre desce sobre os 
telhados e come a casa e a empresa. Essas aves não desperdiçam razões; atiram-se de patas e cabeça 
a bicarem os bens, inventam a maldade que leva à masmorra e à tortura. 
 
Ou quando há bombas a estourarem a cabeça, a explodirem a família, quando se perde um filho 
para a tortura e se parte sem saber se se é mãe de um filho vivo, ou já não mais. As noites assaltam 
as dúvidas e os dias são angustiados e tão longos como no estio, um estio tingido pelo frio a tinir a 
pele. Acontece o filho aparecer por milagre, mas é milagre incompleto: o filho com a carne tenra 
chacinada. Mas estão todos juntos de novo, uns em cima dos outros, a dormirem onde a casa exígua 
pode e a fadiga deixa. 
 
As bombas armadilham os sonhos, sempre que se parte em busca, com os livros do que queremos 
ser e do que já fomos, do trabalho que nos espera não se sabe quando, não se sabe. Mas a voz que 
faz levantar pela manhã continua a proclamar o que queremos ser, enquanto o tempo corre mais 
veloz que os papéis que tardam em chegar. 
 
Mesmo com tecto, ser refugiado é não ter refúgio. É trazer uma língua perdida e ainda não ter 
achado: nada. É já não ser e ser: memória de um passado à espera de um futuro arrancado. Quando 
se cruzam, os refugiados mostram aos outros as mesmas perguntas, as sem respostas, sem rumo, 
sem onde e sem como. Em cada olhar, só vemos o que deixaram para trás, e para frente vão 
aprendendo a perder-se, mesmo nas perguntas que já não sabem perguntar.  
 
Quando estão sós, os refugiados mastigam a medo o silêncio dos pontos cardeais. 
 
 

ROSA ALICE BRANCO  

com Mamadou Bobo, Idiatu Barry, Maryna Holub,  

Boushra Saleem, Masoud Afhamy, Idrissa Diop  

e Mamadou Dramé  

no CAR do Conselho Português para os Refugiados 
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ZÉ D’ALMEIDA 

 

PESSOAS DO MUNDO 
 

Eu estava de joelhos em cima da cadeira e a setora disse, se estás de joelhos em cima da 
cadeira sobe para cima da mesa, e eu subi, e ela disse: rua. E dizer rua é o mesmo que dizer: 
saia. 
A setora de ciências envolve-se muito a explicar as coisas. Está a falar do átomo, pega num 
copo, começa a ver as moléculas dentro do copo, toca nelas, entra nas moléculas, mas ó setora, 
como é que eu posso entrar nas moléculas se eu não as estou a ver, eu não estou a ver as 
moléculas, ó setora, ninguém entra nas moléculas. 
A contínua do bar é um bocado surda e eu pedi-lhe um croissant com chocolate, ah, queres 
pão com manteiga, e eu, não, quero um croissant com chocolate e ela deu-me um pão com 
manteiga. É aquela ali.  
Um dia já tínhamos acabado as aulas e fomos para os matrecos e encontrámos uma 
embalagem de um preservativo fechada. As listas quando lutam para ganhar eleições desatam 
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a distribuir preservativos. Enchi-o com água e só por isso tive de ir ao concelho e fiquei duas 
horas à espera do director. 
Não fiz os trabalhos. Porquê? Não me apeteceu. Rua. Quando nos mandam para a rua, chamam 
uma contínua que nos leva para o saia, que é uma sala, o saia é uma sala para os que saíram. E 
depois está lá um professor que nos manda fazer fichas. 
A setora para fazer o verbo “ser” precisou de três quadros, e nós lá atrás fazíamos concursos 
de arrotos e de peidos. O Tomás tem um arroto sobrenatural, é muito prolongado, mas o 
arroto do Ruben é pior que o do Tomás no bafo. Acaba o arroto e continua de boca aberta até 
às últimas. Então fizemos um concurso de bafos e pusemos vodka numa lata de ice tea para 
intensificar e a professora disse: aqui ice tea não, e nós, não é ice tea, é água. 
Uma vez no saia o professor mandou-me fazer uma ficha e eu não fiz. E ele disse, não queres 
estar aqui, pois não? E eu disse não. Então podes-te ir embora. 
Um dia a nossa colega Albertina atirou-me um preservativo à cabeça. Na altura das eleições 
enchem a escola de preservativos. Foi voando de um lado para o outro até que foi parar à 
mochila da setora, mas ela não viu. Uma colega chibou-se e toda a gente que tocou no 
preservativo foi suspensa três dias. Olha agora se tivesse sido um papel amarrotado. 
O meu teste caiu no chão. A setora disse que eu estava a copiar, mas eu não estava. O teu teste 
está anulado, e fez logo um risco no teste. Eu pus a música das galinhas a bailar no telemóvel e 
dancei em cima da cadeira, e a setora disse: rua.  
Onde é que fica a rua? 
Não sei. Levaram-me para o saia. 
Andei à pêra com o Álvaro ao pé dos contentores e então fui suspenso três dias. Eram os 
últimos dias de aulas. Foi a minha alegria total. Comecei as férias mais cedo e passei de ano. 
Tu não sabes amar 
E tu, sabes? 
Sei. 
Já amaste alguém? 
Não, mas já gostei a sério. 
Lá na igreja dizem que não podes dar linguado. O problema não é o linguado, mas é o que tu 
pensas, porque tu não pensas no panda enquanto dás linguado. Também não podes olhar para 
o rabo de uma miúda. E não podes ouvir música do mundo, só gospel. Mas eu dou linguados e 
oiço música do mundo na mesma.  
E sofres? 
Quê? Não. O máximo que fiquei foi triste. Quatro dias. 
Mas eu um dia vou conseguir, eu acredito 80% em deus.  
É como a setora de ciências. Quer que pôr-nos a entrar nas moléculas. Mas ó setora, eu não 
estou a ver as moléculas. Ninguém entra nas moléculas. 
Eu não sou baptizado, não li a bíblia, sou mesmo normal, sou mesmo pessoa do mundo. 
E tenho um amigo que consegue. Ele disse, eu agora já não sou do mundo.  
Não és do mundo, então és de onde?  
Ele explicou-me mas eu já não me lembro. 

 
MIGUEL CASTRO CALDAS  

com André Serra, Filipa Martins, Juarez,  

Patrícia Reimão e Wilson Quindombe  

do oitavo ano da escola secundária Gil Vicente. 
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O TEMPO DOS LARANJAIS 
 
Já não acontece subirem até aqui cavalos e mulas. Pararem no Largo, diante da nossa porta, e dizer 
alguém que quer entrar. 
Mas já aconteceu. 
Cá dentro viviam, então, umas vinte pessoas como nós. Mulheres idosas. Senhoras aqui recolhidas por 
lhes faltar alguém. Toda a gente. 
Sabemos que podiam ter vindo de alguma terra de bruxas, em Trás-os-Montes. Do Alentejo. De 
Almeida ou Pinhel. Talvez de África. 
Nós também viemos. 
Nos livros antigos de assentos que para aí estão, deve constar o nome de todas elas. É uma questão de se 
ir à procura. 

 
Havia também uma directora. 
Com o seu consentimento, apearam-se os cavaleiros que nos bateram à porta. 
Vinham do Real Ministério da Fazenda, para tomar posse da casa e dos bens. 
E antes que alguém indagasse qual a razão, um deles intitulou-se «Oficial de Diligências». E começou a 
ler a descrição do antigo Convento, Igreja, e seus anexos. 
«Corredor de São Bento», «Corredor de Santo António», «Cozinhas», «Laranjal da horta», «Laranjal do 
claustro»... 
Garantiu a Directora que esse, o do claustro, já não existia. 
- Perdeu-se com o terramoto, no dia de Todos-os-Santos de 1755. 
Ficara o da horta. Enchendo-se de flor, dando laranjas. 
Éramos nós quem fazia os cestos para as ir apanhar. Laranjas tão sumarentas. E doces. 
 
Com o Oficial de Diligências viera o Escrivão encarregado de fazer o rol de tudo o que ali havia. 
E ainda três avaliadores. 
A competência de um eram as obras de arte. Quais? As que tinham ardido num incêndio? 
Outro veria das jóias. Mas teria de ir a França, saber onde as teriam posto as tropas de Junot.  
Ao terceiro, caberiam as pratas. 
- Pratas?!  
Não havia. Não, nem sequer um castiçal.  
E que a Directora soubesse. Só na cozinha encontrariam algum cobre. O das bacias de fogo onde ainda 
se faziam as compotas, e se cristalizavam as cascas das laranjas. 
O cobre da cozinha, porém, não interessou aos cobradores de Sua Majestade. 
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Queriam ouro, queriam prata. Tinha o Reino uma grande dívida que era preciso cobrir. E a tanto não 
chegava o que ainda nos pertencia. 
  
Fez-se então um auto, atestando a penúria do Recolhimento. 
Assinou o Oficial da Fazenda Pública. 
Assinou o Escrivão 
E na última linha, em nome de todas nós, ficou o da Directora: 
Sophia Meynard.   
Estava-se em 1897, e a sua caligrafia era bem legível. 
  
Chegámos ao ano de 2012. 
O laranjal da horta continua inteiro, e os seus frutos continuam a ser laranjas. 
As cascas continuam cascas. Pela mesma razão que a memória é sempre muito maior que a vida. 
 

Lisboa, Recolhimento do Convento da Encarnação, 11 de Maio/2012 
 
FILOMENA MARONA BEJA 

com Aida Rafaela, Bailarina (pseudónimo), Hermínia do Souto, 

Judite Spranger Campos, Mãe (pseudónimo), 

M. Mongiardim Teixeira dos Prazeres 
 

N.B. Cada participante escolheu o nome com que subscreve o texto.  
 

 
 

 
BÁRBARA ASSIS PACHECO, JOSÉ SMITH VARGAS, NADINE RODRIGUES,  

NUNO SARAIVA, PIERRE PRATT, ZÉ D’ALMEIDA 
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SOU O GATO QUE ALICE  
 
 
Sou o gato que Alice tem em casa, num cesto de maçãs sem maçãs. Um gato falso, pois, mas 
respiro de verdade. E o que aqui venho dizer, caros ouvintes, é que, miau, a minha dona já viu mais 
que vocês todos. Uma vida tão viajada que até me confundo a contar. Vacas preguiçosas no Círculo 
Polar Ártico, a hora de ponta na selva de Moçambique, civilizações antiquíssimas nuns metros 
quadrados em Alverca. A minha dona é viajada, sim, mas também é mulher. E como ela própria diz, 
«Deus fez o homem e descansou, fez a mulher e nunca mais descansou». Ainda agora eu queria 
dormir e ela liga a televisão, de modos que se vos atiro estas palavras, caros ouvintes, é também a 
ver se consigo furar tanto anúncio, tanto ruído, tanta, perdoem-me, caca. Sim, caca. Respiro a sério 
e também produzo um ressonar de qualidade, mas não faço caca. Enfim. Além de dormir, gosto de 
sair por este Recolhimento de São Cristóvão, que é um lugar antigo por fora e muitissimamente 
novo por dentro. Um condomínio aberto, uma casa de casas, um labirinto até ao azul. Quando todas 
as mulheres dormem, brinco por aí como brinquedo que sou. (Digo «mulheres» mas sem mal. É 
como ensina Maria Aldina, «Ai não me tratem por “Dona” nem “Senhora”. “Senhora” é a que está 
no céu!») No armário a que as pessoas daqui chamam «a capela», finjo que sou um pássaro no 
Marvão de Maria José planando sobre alturas e funduras, toda aquela saudade de pedra. Finjo que 
sou um leão moçambicano escalando as pirâmides maias que Alice fotografou com os olhos. Finjo 
que sou um humano a atravessar as índias da memória de Cecília e, num instante, como quem muda 
de fuso horário, passo do português de Goa ao inglês do resto do mundo, «gerundiamently», 
«etcétera e what». Outras vezes ponho-me na marquesa da enfermaria, de patas para o ar, a brincar 
à doença dos nomes. Lourdes tem muito orgulho em ser Lourdes com «o-u», Delfina foi sempre 
Delfina porque não há diminutivo para um nome assim, e Francisca não gostava nada quando, em 
miúda, lhe chamavam Chica, mas eu, miau, nem nome tenho, não tenho um nome, e gostava tanto.  
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Nadine Rodrigues 
 
Que nome me dariam, queridos ouvintes, excelentes pessoas? Talvez pudesse ser Fellini, o que é 
que acham? É que às vezes, à noite, na varanda sobre Lisboa, entre as estrelas e os planetas mas um 
bocado ainda maior, vejo um piano fechado. Será grave? Maria do Carmo explica que está muito 
surda e que, um dia destes, põe mas é um aparelho nos ouvidos. Maria Aldina diz que, desde que 
lhe tiraram as cataratas, vê muito colorido mas também muita ruga. Eu vejo um piano sem cauda, 
moreno e manchado. Juro, é verdade. Sou um gato falso mas não minto. Um piano fechado no céu 
aberto a tocar canções iguais a mim. 
 

      JACINTO LUCAS PIRES 

com Alice Silva Gaveta, Cecília de Sousa,  

Maria José Carrilho, Francisca Pinheiro,  

Delfina Gonçalves Branco, Maria Aldina de Sousa,  

Lourdes Victorino e Maria do Carmo Santos 

no Recolhimento de S. Cristóvão 
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VIR À TONA 
No jogo de sueca, só X se concentra. Está a jogar há anos, sem parar. Tem na mão uma manilha de 
trunfo e tenta perceber quem tem o ás. Não é fácil, mas X gosta de fazer contas. Aquilo que nos 
pode ajudar pode estar em qualquer lado: nos parceiros, nos adversários, nos sucessos, nas 
contrariedades. 

Y joga copas, que já todos sabem estar a corte. Não se lembrou. Tem amnésia e, mesmo que não 
tivesse, não teria vontade de se lembrar. 

Lá fora passam duas motas. B foge de um polícia depois de o ter provocado com um cavalinho. B é 
um atleta, gosta de deixar os outros para trás. 

O jogo de sueca continua. Enquanto joga uma cena de paus, R conta como era na escola: os pobres 
ficavam lá atrás, onde não se aprendia nada. Passava as aulas a desenhar montes. Era uma maneira 
de ter paisagem. Só montes? perguntou Y. E árvores, respondeu ele. Um dia até as semeei. Na 
mesma escola onde não me ensinaram nada. Agora, as árvores são enormes e explicam, sem 
cadernos ou palavras, muita coisa a muita gente. 

Da janela vê-se Um rapaz sentado no cais. Olha para a água, olha para os outros rapazes a nadar. 
Interroga-se: como é possível fazerem aquelas coisas, manterem-se à tona de água? 

M não se apercebe de que é a sua vez, está a ver o jogo de futebol que está a dar na televisão. M 
lembra-se de, em miúdo, quando tinha jeito, a vida lhe parecer correr para a baliza. Mas, de repente, 
há uma falta, é o Destino, cego como um árbitro: o pai não queria que ele jogasse. No intervalo de 
um jogo deu-lhe duas bofetadas e fez dele um pastor, depois outras coisas. Agora, olha para a 
televisão, para o Barbosa que era tão bom que até fintou a própria carreira. Ele faria de maneira 
diferente se não tivesse levado duas bofetadas. 

Enquanto observa o jogo de cartas, W conta um dos episódios mais marcantes da sua vida: quando 
mandava poesias anónimas para uma rapariga de quem gostava. Um dia disse-lhe que estava 
apaixonado por ela. Ela respondeu-lhe que estava apaixonado por outro. Quem? Não sei. Não 
sabes? Não sei. Ele contou-lhe que era o autor das cartas e, nessa altura, o jogo estava ganho: tinha 
o ás de trunfo. 

Sentado no sofá, Z também se lembra de uma paixão. De como se sentia sozinho por gostar de uma 
cigana. Lembra-se do primeiro beijo que deram, no canto da boca. Toda a gente era contra aquela 
relação que era vivida às escondidas, que não era completa: era um beijo no canto da boca. 

Para Y não há nada que valha a pena lembrar depois de o pai morrer. Y era o filho mais novo, o 
preferido. Daí para a frente não importa. Sem se lembrar que está a corte, volta a jogar copas. 
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Lá fora, o polícia ainda persegue B -- que desce por umas escadas a conduzir a mota -- e os degraus 
são seus aliados: a mota da polícia, mais robusta, mais gorda, fica com o escape preso na escada. 

O rapaz que está sentado no cais atira-se, são quase cinco metros até à água. Quer aprender a nadar, 
quer estar junto dos outros em vez de ser o gordo em cima do cais. É mais ou menos como a vida de 
muita gente: atirar-se. Depois, esperar vir à tona. 

AFONSO CRUZ  

com Marcelino Alves, Ricardo, Raúl Marques, Joaquim Nobre,  

João Parreira, Miguel Pinto, Basílio Silva, Nuno Sousa 

na Biblioteca Municipal de Beja 

 

 
      Susa Monteiro 
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PAULO MONTEIRO 

 

 

 

CONCERTO PARA SETE VOZES  

E UM TECLADO 
 

Naquela manhã, quando o maestro entrou na sala de ensaios verificou que a partitura estava em 
branco! As notas tinham levado sumiço, voado. E os músicos também! Desesperado, saiu à procura 
da música e andou, andou, até que caiu noite. Avistou então, ao longe, uma casa. 
Era uma casa com sete janelas e em cada janela havia uma luz. E o maestro entrou pelo grande 
portal,  aqueceu as mãos ao lume e sentou-se muito quieto a ouvir a fala da casa. 
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No passado  fora  de chão térreo e sem janelas. Era num tempo em que se pedia  uma manchinha de 
sal, uma tampa de azeite, em que se aquecia a água em panela de barro junto à lareira, para dar 
banho aos meninos num grande alguidar. Muitos meninos nasceram em casas como esta, sentiram-
se sós e correram as sete partidas do mundo. Mas, mesmo lá no meio do mundo, apinhado de tanta 
gente, estavam sós. Um dia, armados de pau e picareta, começaram a rasgar janelas. Não era fácil e 
as mãos ficavam doridas. 
De uma janela para a outra, cruzam-se vozes. Se escutarmos bem, ouvimo-las. Às vezes um sopro 
de vento agita as luzes e ouvimos a tristeza. Baixinho. Menino só, esconde a tristeza. 

Não abria o menino os olhos porque se falava 
que os olhos são as janelas para a alma 
e então o menino, na sua tristeza calma 
fingia que dormia, que sonhava e descansava 
com medo que lhe vissem a tristeza da sua alma.  

Na minha vida houve muitas janelas que se encontravam abertas, mas entrei na janela errada e  sofri 
muitas consequências. Havia janelas que traziam muita alegria de viver, mas fechei-as e voltei na 
janela da solidão. 

Nasci à beira mar e quis ser pescador. 
Mas fiquei em terra. Corri mundo e vi o sol nascer em muitas praias. 
Prazer foi algo que procurei toda a minha vida. Mas não encontrei o que buscava. 

Há janelas tristes que não abro para ninguém. São só para mim. 
Gostava de gostar de escrever mas não gosto!!! 
Admiro a arte em geral mas não sou artista, irónico mas verdadeiro. 
No fundo admiro quase tudo o que não gosto ou não sou capaz de fazer. 

Então o maestro pensou: com palavra à solta bem pode fazer-se um poema. E, entrançado com ele, 
a música. As vozes subiam de tom, já se ouviam risos. O velho maestro estava contente. 

Havia uma mulher sábia e generosa. Era minha avó. Morreu no dia dos meus anos mas 
deixou-me uma marca luminosa. Como nem todos os dias são iguais, hoje sei que é 
possível encontrar uma saída. 

Mas dei conta de uma janela que se abriu, dirigi-me para ela, abri e vi que era a tal janela que ia 
acabar com a minha solidão, tristeza e zanga interior. 

Às vezes estou só na minha ilha e aceno. Lá bem no cimo vê-se uma janela. 
Estou pronto para viver uma vida nova, uma vida bonita e alegre. 

Não tenho palavras para dizer. Tenho uma equipa e um grupo que gosta de mim. 
Eles são a minha família e estão sempre no meu coração. 

O maestro ditou as notas e eu escrevi a partitura. Os músicos estão prontos e o concerto é no 
domingo. NÃO PERCAM! 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO RUIVO 

com Carlos, Catita, Chico, Helder Mestre, João Baião,  

José António Torres Mendes, Silva  

na Biblioteca Municipal de Beja  
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MUNDOLARIANTE 
 
Amo as palavras, porque as palavras não têm amo. Odeio as palavras, porque deixam dizer certas 
coisas. Gosto mesmo de palavras ao adormecer. As mesmas que detesto quando me acordam. 
 

As palavras de quem as detesta são as que lhe batem na testa. 
A palavra «coser» ajuda todos os bolsos furados. 
A palavra «lixo» é a que sobra de todas as outras e se recicla para continuar a existir.  
A palavra «racismo» é uma paleta mal resolvida que suja a pintura. 
A palavra «ódio» continua a tentar fazer um exército de sinónimos. 
A palavra «traidores» é apanhada nas entrelinhas do texto mais cedo ou mais tarde. 
A palavra «fechado» põe-se à janela, mas do lado de dentro.  
A palavra «solidão» é amassada por mãos que deixam o forno por ligar. 
A palavra «ler» é uma passagem de nível que tem prioridade sobre o comboio. 
A palavra «publicidade» é um esconderijo que só mostra o que há em redor. 
As palavras que prefiro talvez sejam as que firo, de preferência. 
A palavra «paraíso» é um cartaz impresso do lado de lá.  
A palavra «natureza» deixará ainda correr muitos rios de tinta. 
A palavra «liberdade» é um pisa-papéis com o peso que lhe quisermos dar. 
A palavra «nenhuma» disfarça-se de si própria para tentar dizer o que não pode. 
A palavra «amizade» continua a acreditar em toda a gente que a diz.  
A palavra «amor» é uma prova deixada no local mesmo quando o crime não acontece. 
 

As palavras gastaram-se, estão gastas. 
Ao vir para casa, passa por onde quiseres e traz-me algumas, novas, frescas.  
Não sejas DESCRENCIATÓRIO, podes trazer MULEIAS conservadas em PIACIA, JURTÍCIAS e 
outras, mas atenção, vem com ARTEÊNCIA, que no nosso MUNDOLÁRIO posso esperar com 
DESPACIÊNCIA.  

 
EMÍLIO REMELHE com Samuel, Filipe, Júnior, Milton, Fernando, Cláudio, 

«Tonekas», João Pedro, «Cigano» e Nuno Sousa 

no Centro Educativo Santo António 
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REGINA GUIMARÃES no Centro Educativo Santo António com BOCAS, 

CIGANO, JP, MOSQUITO, NANDEX, PILADAS, TONECAS, TONY 

MARCO PINA 
 

Marco Pina era de Olhão 
Filho de gente da pesca 
Ninguém podia prever 
Que entre redes e grades 
Havia de conhecer 
Uma morte tão funesta 
 

Morto a tiro pelo pai 
E pela mãe desleixado 
Ele só pensa na pinga 
Ela só pensa na pasta 
− Sangue moço derramado 
Chorar a morte não basta 
 

Na terra do faz-de-conta 
Se morre e mata a brincar 
Mal sabia Marco Pina 
Que a morte o ia agarrar 
Passadas poucas semanas 
De ter regressado ao lar 
 

Marco cumprira uma pena 
Longe do mar e da praia 
Ó vida que és tão pequena 
Se te puxam pela saia 
Logo uma cauda nos mostras 
Logo nos viras as costas 
 

Pela sola especial 
Dos seus ténis quase novos 
Colegas de cativeiro 
Reconhecem o defunto 
Que passou a ser assunto 
De mais um telejornal 
 

Na idade da fervura 
Duas motas rapinara 
E pelo furto purgara  
Longos meses de clausura 
− Alguém guardou a memória 
Da sua história tão dura? 
 

E quem herdou os sapatos 
De Marco Pina finado 
Que a alma parte descalça 
E o corpo inanimado 
Já não foge do passado 
Já não dá passos em falso 

MODINHA DAS VIAGENS 
 

Ó tempo, dá-me boleia 
até ao sol de Sevilha 
passando pelas planuras 
e as noites de lua cheia. 
 

Ó águas do oceano 
levai-me num barco à vela 
às pampas da Argentina 
onde se vive sem trela 
 

Ó vento que vens do frio 
quero mudar de país 
nas bandas da Noruega 
talvez eu seja feliz 
 

Ó feitiços da Guiné 
e do calor tropical 
transportai-me numa vaga 
até  à terra natal 
 

Ó ideia de uma Europa 
aberta às grandes mudanças 
o meu destino é migrar 
por Franças e Araganças 
 
Ó Britânia tão fechada 
abre o teu velho portão 
deixa que eu faça de ti 
minha pátria de adopção 
 

Ó Portugal pequenino 
meu pedido é mais modesto 
dá-me tão-só uma chance 
de mostrar que também presto 
 

Se a vida já castigou 
meu anos de mocidade 
que melhor do que eu conhece 
os males desta sociedade?  
 

Viajar é curtição 
mas viaja quem escutar 
todas as mágoas alheias 
com ouvidos de ajudar 
 

Psicólogo-viajante 
eis ofício inovador 
tratar da dor passeando 
para dar férias à dor 
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SEGUNDA CHANCE 

eu tenho um gesto dentro de mim 
proibido 
e uma rima para o esconder 
da tribo 
 
um gesto que não cabe num livro 
só num desenho 
ou numa dor 
em sintetizador 
 
dou o que não tenho 
a bom entendedor 
cada palavra inteira 
corto a meio 
 
corto a medo 
corto a direito 
finjo que rio 
do que levo a peito 
 
se os gestos prendo 
se as palavras ato 
se comigo jogo 
ao gato e ao rato 
 
se te olho nos olhos 
se acordo do transe 
diz que me dás  
uma segunda chance 

 

 

 

 

 

 

 
PEDRO EIRAS 

com Beatriz, Bruno, Capão, Espanhol, João, José, Fábio,  

Mariana, Nuno, Patrícia, Paulo, Ricardo, Vítor  e JAS  

na Escola de Segunda Oportunidade 
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LIBERDADE DE PAGAR 
 

oh mãe eu quero ser livre 
como pássaro em gaiola 
como cão que anda de trela 
como preso em sua cela 
– não têm de trabalhar 
para ganhar o sustento 
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– eu procuro a liberdade, o que está atrás da porta? 
– está o mundo!  – para mim já chega e sobra! 
– atenção, eu disse o «mundo», liberdade é outra loiça 
podes talvez percorrê-lo mas a estrada é para os carros 
podes olhar para os campos mas têm dono e senhor 
transportes só a pagantes que os tesos andam a pé 
vais ver, para quem vive falido, o mundo pequeno é… 
 
– eu procuro a liberdade, o que está atrás da porta? 
– a riqueza – olha que rica surpresa! 
– atenção que essa «riqueza» não te dará liberdade 
antes de gastar a fortuna, há que investir forte e feio 
jogar na bolsa e na vida o recheio do teu bolso 
ser mais ladrão e matreiro que o fisco e os teus concorrentes 
vais ver que a riqueza voa nas mãos dos homens decentes 
 

 

 

– eu procuro a liberdade, o que está atrás da porta? 
– está o amor – lá isso não que eu não me quero prender! 
– atenção, falei de «amor», só amor  nos torna livres 
podes foder sem amor, é pouco mas não te prives 
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podes viver sem amor, na morte estarás sozinho 
quanto mais deres mais te fica que o dividir multiplica 
vais ver que o amor liberta de si mesmo quem se entrega 
 
oh mãe eu quero ser rico 
como pássaro que canta 
como o cão que lambe a mão 
como preso que sonhando se evadiu da prisão 
– o ouro fora da lei nunca deixa de brilhar 
ninguém mo pode roubar 
 

SAGUENAIL 

com Jorge Baptista, Pedro Moreira, Nelson Sousa, Ricardo Sousa, Pedro 

Victoriano, Juliana Malhadinhas, Bruno Silva, Tiago Borges, Ana Ruivo, 

Rui Cabral, Cláudio Teixeira, Alberto Péssimo 

na Qualificar Para Incluir 
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NOVE PASSOS NA OBSERVAÇÃO DE 

RAPAZES E RAPARIGAS EXERCITANDO-SE 
 
 
1. Hoje saímos para roubar bicicletas por acharmos que a vida pode ser um filme tão bom como o 
de Vittorio De Sica e porque gostamos do som que elas fazem na terra seca. Queremos ouvir o som 
que as bicicletas fazem na terra seca. 
 
2. Quando um homem grita, o outro pensa: a língua é o órgão mais perigoso do corpo humano. Há 
dois mil anos atrás os gregos concluíam isso quando, para provar a existência de um filósofo, 
ficavam-lhe com a língua e a mostravam aos outros com alívio. 
 
3. Hoje saímos para roubar bicicletas porque gostamos do som que as nossas cabeças fazem em 
conjunto na terra seca. 
 
4. Quando um homem grita, o outro compadece-se: metade do nosso cérebro é reservado ao foro 
das paixões. Por isso, quando um homem grita, nós compadecemo-nos dele. Isso é simples. Difícil é 
saber como gritar. Difícil é sair para roubar bicicletas. 
 
5. Os homens dizem em conjunto: é preciso cultivar as palavras com a força da garganta. É preciso 
plantar as ideias com a subtileza que há em olhar fundo nos olhos dos outro. 
 
6. Para não ser tão difícil a tarefa de roubar bicicletas, os homens inventaram a arte. A arte de 
roubar bicicletas. A arte encontra-se no barulho que fazem as nossas sapatilhas nos pedais. E o 
nosso cérebro compadece-se de nós quando, por ainda acreditarmos que metade dele é reservado ao 
foro das paixões, nos permite que escrevamos uma ode prodigiosa no café ou um rap vibrante 
dentro do quarto. Essa é a beleza de termos um cérebro. Essa é a certeza de estarmos vivos. 
 
7. Quando um homem respira, certos homens compadecem-se: há quem pense que todas as coisas 
são milagrosas. Vedes os jovens agarrando as bicicletas na ânsia de pedalar até à saudade? É um 
milagre. Vedes os jovens inclinados sobre o guiador das bicicletas, sem medo de cair? É o milagre 
segundo. Vedes os jovens chegar ao ponto que os levou a querer sair do ponto de partida? É o 
milagre terceiro. Vedes os jovens inclinando-se agora para as manhãs por quererem agarrar outros 
que, como eles, temerão, um dia, sair para pousar um dos pés na vida? É o milagre quarto e último. 
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8. Sois como sóis carregados de fogo e agarrais, por fim, um pára-quedas: porque amar faz-se com a 
certeza de que haverá lágrimas para chorar. E depois a sede de nos calarmos para imitar os pássaros 
e a bicicleta encostada à árvore. Encher os olhos com a verdade de ter as mãos acima da cabeça. 
Tactear a fronte dos deuses. E estar no kosmos com a calma de um gato preto agarrado à carpete. 
 
9. Os homens são como fósforos que escolhem situar-se na escuridão e, por isso, cheios de luz e 
cansaço, sentem tremores na barriga das pernas. A beleza do homem está no formigueiro. A beleza 
da terra está no formigueiro dos homens ligados ao firmamento. Estar no verbo, ser o verbo: 
descomeçar sem grandiloquência botando a língua de fora. 
 

 
 

PATRÍCIA LINO  

com Ana Madureira, Cátia Meda, Flávio Ramos, João Romão,  

Luís Duarte, Luís Miranda, Marta Lírio, Patrícia Sousa,  

Susana Marques, Tiago Jesus e Sandra Neves  

na Qualificar Para Incluir 
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POLIFONIA 
– Eu, separado, te digo / que fiz das vendas ofício / e o vício me tornou monge / neste moderno 
mosteiro… / Em seu retiro me abrigo / mas às vendas voltarei / por um filho que deixei / e amor à 
camisola! // – Enquanto eu, meu amigo, / cedo abandonei a escola, / pois da escrita me cansei / e fui 
trabalhar no duro… / Subi ao céu por andaimes / e entre pedreiros e anjos / senti-me mais à vontade. 
/ Quem é pobre, rude e puro / fala depressa verdade. // – Eu cá sou judeu errante: / em bares, 
apanhei copos, / no Direito, me vi torto / e, depois de jornalista / e moço de aeroporto, / rumei à bela 
Maputo, / paraíso de agarrados. / Voltei a toque de caixa, / dei mil voltas ao bilhar / nesta pátria 
complicada / que Abril virou do avesso. / Onde me vês recomeço / com muita fé à partida… // – 
Também eu corri o mundo. / De todo o pau fiz colher / para não criar raízes / nesta terra onde nasci. 
/ Fotografando fixei / a beleza a preto e branco, / mas a cores viajei… / Viajar… que maravilha! / 
Porém, há que merecer / essa sorte incalculável / de ter uma linda filha… / Eis-me crente e 
abstinente. // – Se julgais que viajar / implica deslocação, / eu vos posso asseverar / que corri a terra 
inteira / sentado numa cadeira! / Nos braços da minha amante / tão branca como a farinha / pairei 
acima do chão / e cavei a minha cova… / A minha infância foi dura: / garoto, acarretei baldes. / Aos 
12, louça lavava, / pois na casa dos meus pais / o dinheiro não chegava… / A ver se me livro agora / 
daquela maldita noiva / com quem casei sem casar / para criar uma filha / e viver sem me matar. // – 
Talvez não acrediteis / nisto que vos vou contar: / foi por ter explicações / que me agarrei ao 
consumo… / Má temática!!! / Perdi o norte e o rumo. / Até lancei às urtigas / o melhor dos meus 
talentos. / Quando quis largar o fardo / dos meus já velhos tormentos, / caí nas garras do jogo. / 
Meio século passou, / só me resta a companheira / e uma filha adolescente… // – O meu caso é 
diferente: / fui criada numa aldeia, / casei mas não me dei bem. / Tenho um filho em quem confio / 
e é quem me dá confiança. / Quando acabar esta dança, / espero voltar ao emprego / que por um triz 
não perdi / embora fosse feliz / com aquilo que fazia… // – Feliz? / Será que se é feliz / sem uma 
linha de coca? / Por coca tudo se troca! / Feliz? Está claro que sim. / Quem o diz é o benjamim / – 
ou melhor, foi até hoje - / deste retrato de grupo. / Castigado pelo pai, / deu um chuto nos estudos / 
e mil outros pontapés… // – Mas tu és moço, eu já não. / Tenho mulher e família / que é preciso 
sustentar. / Nas obras me fiz um homem / e lá vou continuar… // – Ora, ora… Eu, que aqui vês 
internada, / tenho filhos, fui casada / e, por estranho que pareça, / nunca nunca trabalhei… / Um na 
sogra, outro na mãe. / Estão decerto protegidos. / E a mim, quem me protege? // – Oh céus, que 
ninguém me inveje. / Casada com mafarrico, / maltratada me senti / e aos maus tratos reagi / 
entregando-me à bebida. / Mas o álcool não cura / esta espécie de ferida. / Sou mulher da 
confecção, / hei-de encontrar um feitio / que sirva ao meu coração… // – E, se a mim mesma eu não 
valho, / quem me poderá valer? / Faço questão de vencer / o monstro que me asfixia. / À filha de 
pescadores / não faltará valentia / para enfrentar as dores / de uma longa travessia! // – Oxalá te 
ouçam os deuses / que um dia tudo me deram / e no outro sem piedade / me tiraram o tapete. / Fui 
patroa e fui criada, / a vida tudo promete / e tudo rouba sem dó. // – Cada homem nasce só: / com 
escassos 14 anos / saí de casa dos pais / e segui o meu caminho. / Entre labutas e ócios / fui dando 
alguns trambolhões / de que agora me levanto. / 33 anos vividos…  tal como Cristo, está visto. // – 
E eu 34 feitos…! / Vi a luz em altas terras, / e fui criado num lar. / Nas férias voltava à aldeia / para 
ajudar minha avó. / Aprendi tipografia. / Fui à tropa, andei nas obras. Emigrei e deitei mão / a 
trabalhos sazonais. / Solteiro com uma filha. / Quereis mais? // – 43 já cá cantam!!! / Aos 12, deixei 
a escola / para ganhá-lo nas obras. / Com 16 mal medidos, / ganhei-o fazendo móveis. / Tropa aos 
20. Só que chegado aos 40, / a minha casa ruiu / e aqui me tendes lutando… // – Até quando as 
nossas vidas / soarão tão parecidas? / Uma escola abandonada. / Um destino de emigrante. / Uma 
profissão frustrante. / Uma evasão pela droga. / E, por fim, o desemprego… // – Credo! De emprego 



34 
 
 

 

sei a pacotes / porque mil artes pratico. / Hoteleiro, agricultor, / operário e pedreiro, / e até pintor de 
automóveis. / Sou homem todo o terreno, / portuga até ao tutano… / Na sopa nunca cuspi! // – 
Certo, certo, companheiro. / Com um só N no nome, / N empregos conheci. / Mas cresci 
conflituando, / até com a própria língua / quando aprendi português. / Gosto de andar ao barulho… / 
Dos estudos, desisti. / De trabalho, fui mudando. / Nas drogas, mudando fui. / De festa em 
internamento, / de excesso em abstinência, / de cura em recaída. / Procuro uma linha recta / depois 
das curvas da vida… // – Porém, será que uma a recta / é o mais curto percurso / entre dois pontos, 
dois nós? Se são cegos esses nós, / com palavras os desato, / desatei, desatarei. / Semeio pão de 
palavras / que são côdea e miolo. / Se delas não precisar / serão migalhas de almoço. Virão as aves 
comê-las. Consigo me levarão. / E eu serei pó de estrelas… 

 

REGINA GUIMARÃES 

com João Alves e Madalena Nunes com Dany Ferreira, Jorge Santos, 

Tiago Rodrigues, Manuel Marques, Luís Santos, Carlos Sousa, Rosa 

Araújo, Lucília Costa, Emília Campos, Rosa Cabaceira, Carlos Maia, 

Tiago Pereira, Alice Gomes, Sérgio Ferreira, Octávio Vitória, João Sousa, 

Pedro Miraldo, Nuno Fatela, Marcos Cunha 

na Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra 
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Conclusão ? 
Posso muito bem viver entre as 9 e as 10 
 
E mesmo se bater com a cabeça nos postes… uma vez, duas vezes… que isso me faça dobrar em 
dois, o choque… mesmo que tenha de fazer rimas à frente de toda a gente ou de cronometrar uma 
corrida de cortadores de relva… 
O meu circo continua sempre aberto. Bilhetes grátis se souberes qual é o número do meu cartão, 
colocação livre sem fazer rabos de cavalos durante horas e um espectáculo da treta, à vontade! 
 
Sim, há assim horas ideais. Para os outros, claro, isso não vale um rabanete da horta. Não vale a 
pena esfolar um gato em noites de bruxaria nem dançar ao som de «couleur colza, j’aime ta couleur 
colza» 
Eu chamo a isso «a minha viagem de minutos». Isso conta. 
Conta quase tanto como as trutas cor de laranja da vitória ao nascer do dia, quando tu vais na tua 
scooter em direcção à RNC e ficas com a língua azul de tanto engolires quilómetros. 
Então adopto frequentemente «poses». Para aproveitar. Deixo-me levar tanto quanto os braços 
tenham força para mim, tanto quanto me apetecer e que eu voe nos olhos dela. 
E deixar andar ! É o que eu acho. Brincar por um faz vender muito mais do que uma casa mal 
situada. 
Depois disso, basta pensar: aos 13 anos não trabalho ! Mais vale pôr um pato no lixo ou vacas em 
cima de uma moto ! Não, a sério, exactamente nesse dia, no dia dos meus 13 anos, vou fazer outra 
coisa. 
Pizzas no meu restaurante, um desenho de T-Rex debaixo da minhas tesouras de cabeleireiro, nada 
de muito à moda desde que me marque tanto como um golo de futebol debaixo do meu nariz. 
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Fizemos muitas vezes equilíbrio. Chegar atrasado. Inventamos naves de bobos verde e sabres a laser 
só para escapar a duas luvas brancas de silêncio. Aqueles que arriscam a pergunta, «Posso 
matar--te?», para nos torcerem o pescoço. 
São, pois, precisas duas mãos para fazer um coração, um só dedo para insultar a honra... 
Já que me amam, afirmo que é uma dor de anel, mas a verdade é que nem sempre conseguimos dar 
saltos para trás, que temos o direito de errar e ver a vida em cabecinhas de morto bem apertadas. 
Isso não impede, há assim horas ideais. Para os outros, claro, isso não vale um rabanete da horta. Eu 
posso sobreviver. Agarro no próximo jogo de vídeo. 
Para a «viagem de minutos» haverá sempre um barco de madeira de cepo para fazer navegar no rio. 
Das 10h até ao resto do tempo. 
 
Emilie Rousselle, Stessy Rohaut, Ilona Manebard, Brenda Ritz, Quentin 

Peret, Brandon Raguenet, Nicolas Coulon, Cédric Zdunck, Anasse Salim 

Tourqui. Marc Monssigny e THOMAS SCOTTO  
 

Tradução de J. Pedro Bénard 
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OS DEDOS NA BOCA 

Para começar, quando fui buscar a Amanda e a Mélinda, o cão delas por pouco não me arranca o pé 
direito. Bom. 
Posto isto, a literatura e todas essas tretas, estou-me um bocado nas tintas para isso. Vai daí, propus-
lhes que falássemos de cinema, pelo menos para ver de que é que elas gostavam. E aí arrependi-me 
logo, porque só me citaram filmes de merda, do tipo O Marsupilami e quejandos. Não é possível. 
«Mas isso é uma trampa!», disse-lhes. 
A seguir derraparam para os filmes de horror. Com a Mélanie embalada: «O tipo que espeta os 
pregos na mão no torniquete, no Saw 6...» E a Stacy, a irmã: «E a mosca que entra pelo nariz da 
velha e sai pela boca...» «E no Chucky, quando o tipo lhe arranca os piercings todos com os 
dedos!», disse a Mélinda, excitada. «E aquele em que a mulher é comida no sofá e a seguir entra 
num buraco todo branco...», disse a Colette, desmanchando-se a rir. «E quando os nazis empurram 
o velho judeu de cadeira de rodas pela janela!», recordou a Mélanie. Merda! E a Colette, voltando à 
carga: «E a enguia gigante que sai dos canos e engole o tipo sentado na retrete!» 
Que delírio, caramba. «Mas isso é uma trampa!», disse-lhes. «Também tu, para ti é tudo uma 
trampa!», espetou-me a Amanda. Não é possível, é o fosso das gerações, disse de mim para mim. 
Que se lixe. Caminhávamos por entre as hortas e o cemitério do Júlio Verne enquanto falávamos de 
tudo isto. Para um autor convidado para a Leitura Furiosa em Amiens, uma visita à campa do Júlio 
Verne é ponto obrigatório, como calcularão. Íamos pois por ali, caminhando tranquilamente, a 
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delirar sobre os filmes gore, e a Mélanie, de repente: «No cemitério há uma campa de uma mulher 
que morreu a comer os dedos...» 
Não é possível. Estás a reinar. «É verdade, foi enterrada viva e depois comeu os dedos.» Estás a 
brincar comigo... Como é que sabes isso? «Está gravado na lápide: aqui morreu uma mulher 
enterrada viva...» 
Então, é claro, adeus campa do Júlio Verne. Fomos logo à procura da sepultura da enterrada viva. 
Corremos o cemitério de lés a lés, mas tudo o que encontrámos foram dois jardineiros debruçados 
sobre uma máquina de cortar relva que não queria pegar. E o guarda do cemitério, que nos disse, 
franzindo os olhos como um gato-pingado do Lucky Luke: «Isso não passa de um boaato que corre 
por aí há muuito teeempo...» 
E lá nos levou à sepultura na origem desta triste história. A da família Grimaux. Não havia 
nenhuma inscrição sobre alguém que tivesse comido os próprios dedos. Mas, na base da lápide, um 
baixo-relevo mostrava um rosto de mulher que levava dois dedos à boca. 
Ficámos um bocado para ali, a olhar para aquilo, sem saber se era caso para rir ou para chorar. 
De repente, o céu toldou-se. 
Ao mesmo tempo, um barulho de motor. Ao mesmo tempo, um aviso e um grito. Ao mesmo tempo, 
fumo, óleo e sangue. 
O jardineiro debruçado sobre a máquina de cortar relva caiu para trás de olhos arregalados, 
escancarando a boca. Da mão direita jorravam-lhe géisers vermelhos. A lâmina da máquina acabava 
de lhe ceifar três dedos. 
E o Ulisses, o cão da Amanda e da Mélinda que por pouco não me arranca o pé hoje de manhã, 
precipitou-se para os devorar. 
 

Amanda, Mélinda, Colette, Mélanie, Stacy e GUILLAUME GUÉRAUD 
 

Tradução de António Gonçalves
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POR MOMENTOS, O DIA ARDE 
 

A esperança dá vida. A espera traz a morte. E, por momentos, o dia arde. Gelo ou fogo, de qualquer 
modo é preciso ir ao carvão. O pai desaperta o cinto, o marido pega na faca, o autocarro faz-se 
apedrejar. O meu filho está todo magoado, caiu da cama. E falas tu. Isto é quando o dia dá cabo dos 
nervos. Não é preciso ir ao cinema. Ao lado, quando a loiça começa a partir-se, aumento o som da 
televisão, mais e mais, até que a coisa acalme. Em cima, os rapazes gritam pela janela aberta. O céu 
é azul, o mar é verde, deixa a tua braguilha desapertada. Andam atrás das miúdas nas escadas.  
Sonho com o campo. Galinhas, patos, gansos, um bocado de relva. Calma. Uma casa para educar os 
miúdos. Tive dez. Nunca ia de férias, por causa dos outros, tinha mau feitio. Quando nos 
separámos, fui viver a dez quilómetros e levei o gato no carro. Gostava dele, mas não de que ele me 
trouxesse um canário amarelo, um chapim ou um pisco de peito vermelho. É verdade, porque não 
um pardal? Não é grande coisa um pardal e, além disso, há muitos. E, imagina, o gato fez os dez 
quilómetros e voltou para lá. 
Faz frio também, às vezes. O dia gela-nos os nervos. Quando penso no que passei em criança, choro 
sozinha sem me dar conta. Felizmente, não se pensa só em si. Vive-se para os filhos e para os netos. 
Quando estamos em baixo, são eles quem nos anima. Queixam-se, os jovens. E, no entanto, têm 
tecto, roupa lavada, comida no prato, tive um que ficou em casa até aos vinte e cinco. Quando ele 
me apareceu com uns chanatos de marca disse-lhe: se tiveres fome podes sempre experimentar 
cortá-los aos bocados e pô-los no prato! Nunca estão satisfeitos… mas quando partem, achamos que 
o tempo passa devagar. E uma longa espera sabe a morte. Isto já desde os meus dezassete anos. 
Esperei o meu amor, que nunca veio. O amor… O meu avô, no aniversário dele, teve uma bela 
ideia: convidar o antigo amor de juventude do meu pai. E, olarila, o meu pai partiu com ela. Bom, 
não o critico, é uma bela história sem dúvida, sobretudo porque a minha mãe… 
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Nem gelo nem fogo. O meu filho lá encontrou o caminho. Trabalha na quinta. Tem as vacas todas 
no telemóvel, com o nome. Este ano, para as vacas, é ano de vacas gordas. 
Ah, se pudéssemos voltar atrás… Quando íamos roubar fruta nos jardins dos velhotes, eles corriam-
nos à vassourada. Agora pegam na caçadeira. Mas, é preciso confessar, já não vamos às ameixas, 
vamos ao taco. 
Fogo. Penso naquela estátua, na zona velha de Amiens: o tipo que vem da guerra e que cai na água, 
de bêbedo. 
Gelo. Gelado de um só golpe, ele vê a mulher com o amante, à janela. 
Nem gelo, nem fogo, ele lá ficou, paralisado. Os cães, ao menos, são fiéis. 
 

Florence, Joëlle, Bernardete, Isabelle, Noémie com Gérard Alle 

tradução de João Rodrigues   
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  O ALFABETO DA VIAGEM 

Escrever, é o quê? É ler? Fazer batota? É transcrever? É pensar? Mas pensar o quê? Pensar 
palavras? Frases? Ideias? Pensar porquê? Para quem? 
Escrever, seria escrever um bebé. Uma bailarina. Uma carta. Qual? 
Eu..., não gosto de nenhuma. Então seria o quê, o meu alfabeto? 
Sempre, debaixo das palavras, há a minha língua. A língua das gentes de viagem. A minha língua 
escondida. E vocês? A vossa? Onde a deixaram? Em que país? Em que canto da vossa cabeça? Em 
que buraco do vosso coração? 
Mão na mão, pés emaranhados, o coração quebrou-se! 
Escrever, seria dar-se um trono. O trono da língua viajante. Um reino. Um cavalo. Daqueles que 
outrora puxavam as nossas caravanas. Porque agora, às vezes, sentimo-nos como os últimos índios. 
Aprisionados. Já não podemos partir quando queremos. 
Porque nós, às vezes, na escola, os únicos nómadas de que se fala, são os homo sapiens. Então e nós 
somos o quê nessa história? 
Tchivasse a tua vasse na minha vasse. Põe a tua mão na minha mão. 
Tchivasse os teus ya ka nos meus ya ka. Põe os teus olhos nos meus olhos. 
Olha-me. A estrela toca o meu coração que morre. Ouve-me. A estrela trespassa o meu coração e 
tenho medo. 
Escrever, seria ler o que eu tenho dentro da minha cabeça. Dou-me um nome. Nómada. 
Escrever seria pensar o sol. Seria pôr um penso no sol porque se ele se apaga eu morro. Quando eu 
vejo os teus olhos, quando ouço a tua voz o meu coração fica em fogo. Eu não sou um índio. Eu não 
sou o homo sapiens. Estou aqui. Contigo. 
A minha mãe é italiana do lado do pai. O meu pai, esse, é alemão. Vou-me casar em breve. Entre 
nós, as meninas, como os rapazes, deixam de ir à escola aos dezasseis anos. Escrever é dizer como 
vivo. Por causa de todas essas coisas não verdadeiras que se dizem. Os rapazes, aos dezasseis anos, 
vão trabalhar com o pai, e nós, as raparigas ficamos entre nós. Andamos de um lado para o outro e 
depois casamos logo. Para quê partir, se é para viver sozinha? 
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Na fotografia que tirei, tenho um anel na mão direita. No dedo maior. Agora já não o trago. 
Enervava-me. Não é ainda o momento para isso. Agora é o momento de escrever. Escrever quem? 
Escrever o quê? O quê de mim? 
Escrever o clarão que cai sobre o meu coração e se quebra. Escrever os teus olhos nos meus, letra a 
letra. Mesmo se eu não gosto de nenhuma. 
Mesmo se agora, já não podemos partir quando queremos. 
 

Challonne Wegman, Tiji Wegman, Chelly Wegman, Tony Malla, Shirley 

Malla, Jimmy 
 

tradução de Manuela Vasconcelos 
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Rendimento de Solidariedade Atrofiada 

 

 

(intro)    Lá em casa no Inverno faz um frio de cão. 
    O aquecimento é solar, 
    Mas eu estou no rés-do-chão. 
 
Não nos queixamos: há quem esteja pior  
Mas francamente não sei bem se ainda há pior 
Os que nos olham como animais  
Fariam melhor em tratar-nos como iguais 
Vamos vivendo o dia-a-dia aos sacões 
Sempre obrigados a contar os tostões 
E o dinheiro volta a faltar outra vez 
Temos que apertar o cinto até ao fim do mês.  
 
  Se não tiveres o R.S.A., é o fim, 
  E mesmo que o tenhas, tens pouco pilim 

Para pagar as contas até ao último tostão 
  É esse o único futuro que nos dão. 
 
Não se pode fazer uma extravagância  
Temos que viver nesta manigância.  
Não ir ao cinema, nem uma saída 
Estar sempre a ver o preço da comida. 
Ter muito cuidado com o que se gasta 
Sem poder comer até dizer basta.  
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Esperar pelo dia 5 do próximo mês.  
Sempre a recalcar o que não se fez.  
 

Se não tiveres o R.S.A., é o fim, 
  E mesmo que o tenhas, tens pouco pilim 

Para pagar as contas até ao último tostão 
  É esse o único futuro que nos dão. 
 
Vive-se no susto, num quotidiano incerto 
Dança de agiotas e saldo a descoberto. 
Os números na nossa cabeça a girar. 
E o dinheiro que anda sempre a faltar. 
E eu queria comida para os meus filhos  
Poder dar-lhes brinquedos, vestidos. 
Coisas bonitas e a cheirar a jasmim 
E que tudo isso fosse comprado por mim  
 

Se não tiveres o R.S.A., é o fim, 
  E mesmo que o tenhas, tens pouco pilim 

Para pagar as contas até ao último tostão 
  É esse o único futuro que nos dão. 
 
   
 
 
 
(Ponte Musical) 
 
 Às vezes só penso em me sentar  

Na minha torre da Cité Mozart. 
 Ao final do dia, ao entardecer 

E tudo o que quero é adormecer  
 Tentar esquecer toda esta aflição  

E não pensar mais nesta vida de cão. 
 Mas tudo o que vejo é um futuro sem sorte   

Chego até a pensar que já vi a Morte. 
 É esta afinal a sina dos pobres  

De quem vive assim sem que ninguém se importe. 
  

 
(Solo de guitarra eléctrica incandescente) 
 

Se não tiveres o R.S.A., é o fim, 
  E mesmo que o tenhas, tens pouco pilim 

Para pagar as contas até ao último tostão 
  É esse o único futuro que nos dão. 
 
Com o MIS renasce a esperança. 
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Talvez se possa sair desta dança. 
Temos seis meses para nos endireitar. 
E talvez poder começar a trabalhar. 
Módulo de Inserção Social. 
Como diminutivo, não está nada mal 
Há pessoas que nos estendem a mão 
Sem nos olharem como se fôssemos um cão. 
 
  O R.S.A. é melhor que nada ter, 
  Mas isso mal dá para um tipo viver. 
  E nem é viver, é sobreviver.   
  Mas se não tivéssemos isso, sempre queria ver…! 
 

Chantal, Angélique, Muriel, Edwige, Stéphanie, Annie, Sébastien e Gilles 

Larher, com a participação de Amandine 
 

tradução de Manuela Torres  
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ESTRASBURGO, IDA E VOLTA 
 

Grávida, ele parte. 

Dois filhos, ele parte. 

Quatro filhos, a mesma coisa, ele põe-se a andar. Um hábito, sempre, zarpar nos piores momentos. 
E depois, se fica, põe-se a beber e engana-te, bate-te só porque tem de ser. São assim os homens, 
nada melhores do que as correntes de ar. 

Os tipos decentes, é coisa que não existe, os tipos decentes é como o Pai Natal, não dá para 
acreditar. És mulher e mulher serás sempre, só com os teus filhos, os teus putos para alimentar, e 
isso até o próximo que não há-de deixar de aparecer, a cantar-te o fadinho e a jurar-te fidelidade 
antes de se atirar sem perder tempo à vizinha do andar de baixo. 

É assim, não há volta a dar-lhe, ou então era preciso poder experimentá-los, prová-los, entrar num 
supermercado e dar uma volta pela secção «homens». Escolhes o que quiseres, do meia-leca ao gajo 
giro, experimentas durante uma semana ou duas, só para o truca-truca, e se ele tiver algum defeito, 
qualquer coisa que não funciona bem, voltas à loja e troca-lo por outro. 

No fundo, o melhor era fazer como na Holanda, pô-los numa montra. 

Imagina só: vais dar uma volta com as amigas e vais petiscando, sem pressas, e escolhes só o que 
queres, o totoloto ou o todotolo, e pagas apenas um momento. Em contrapartida, já se sabe, nada de 
falas de amor ou de miminhos. Adiós palavrinhas doces, sonho e romantismo, mas acabam-se as 
chatices. 

Isto faz-me lembrar uma história, uma bela história, uma coisa que começou na Internet, com 
Meetic, ou Cocoland ou Bazoocam, já não me lembro. A minha vizinha, uma rapariga certinha, 
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corresponde-se com um tipo das Antilhas, cara de ursinho de peluche, estilo fofinho. Ele vive em 
Estrasburgo, não é propriamente na porta ao lado, mas escrevem-se, amam-se à distância, até ao dia 
em que ela se decide ir conhecê-lo. E então foi amor à primeira vista, a paixão repentina, o super 
love love. Depois veio o Natal, o Ano Novo, as férias, e o amor sempre ali, cada vez mais. Ele vem 
a casa dela, parte, regressa. Isto dura um ano, uma ou duas vezes por mês, mas ela, cada vez que ele 
parte, chora, são litros de lágrimas, caixas de lenços de papel. É muito simples: a felicidade torna-a 
tão infeliz que corta os contactos. Lá se foi o ursinho de peluche, a bela história vai para o caixote 
do lixo, transformada num trapo. E as lágrimas não páram, continuam a correr, uma verdadeira 
torrente. Custa muito, realmente, mas a bela prefere sofrer a acreditar na felicidade. E então que faz 
ela? Atira-se sem tardar outra vez ao Cocoland, recomeça a teclar até descobrir um novo belo 
macho, um grande parvalhão que fará exactamente o mesmo que os outros, e se porá a andar nos 
maus momentos. 

Por isso, oiçam o que vos digo, meninas. Se um dia encontrarem um fofinho, das Antilhas ou não, 
sobretudo não o larguem, agarrem-no bem, prendam-no no mais fundo do vosso coração, amem-no, 
e amem simplesmente a vida a dois. 

 

Marie-Christine Andrieux, Sylvaine Beaudoin, Sophie Lombard, Sébastien 

Ledent e PASCAL MILLET 
 

Tradução de Zé Lima 
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UM MUSEU COMO HERANÇA 
 

É preciso de tudo para fazer um museu. Musas, visitantes e visitados. Do alto do seu frontispício 
napoleónico contemplam-nos carradas de séculos altivos, desde o neo até aos nossos dias, passando 
pelo paleo e por outros líticos. 
Em Amiens, eis o Museu da Picardia, aberto a todos os ventos da História. Como orientar-nos no 
meio destas salas gregas ou egípcias, destes quadros de Puvis de Chavannes, desta estatuária 
católica, destes túmulos galo-romanos, destes capitéis góticos? Que retirarão de tudo isto Guita, a 
nativa de Tânger, Zafia, a cabila de Tizgirt, Hassan, o homem do Darfur, ou Egu, o etíope? 
Em que é que este museu está próximo de nós? Que nos conta ele dos homens do passado, esses 
outros nós-próprios um pouco mais fossilizados? Discutindo, faz-se rapidamente um pouco de luz. 
O que se encontra aqui é o que reúne, o que sugere a cada um de nós uma recordação ou uma 
equivalência. É assim que um museu fala a toda a gente. 
Os ritos mortuários da Abissínia são em tudo semelhantes ao que os nossos antepassados pré-
históricos faziam, aqui, com os seus mortos. Estas peças de cerâmica antiga, descobertas sob seis 
metros de terra, são as mesmas que os berberes do Jurjura utilizam hoje. O homem é o mesmo em 
toda a parte. A civilização toma veredas distintas, mas não nos iludamos: só as aparências 
divergem. 
Egu, Hassan, Zafia, Guita, se vocês pudessem construir o vosso próprio museu, o que é que punham 
nele? «Não sei», diz Guita, que não está habituada a este tipo de questões abertas, que de certo 
modo ainda está fechada na aldeia de onde nunca tinha saído. Como falar do que é precioso, como 
ousar dizê-lo? O seu museu pessoal ainda está por construir, tem de amadurecer antes de vir a lume. 
«Eu cá», diz Zafia, «punha nele uma foto do dia em que a minha mãe voltou para casa. Esteve tanto 
tempo doente, a minha mãe, tão longe de nós. E punha também estas jóias, que eram dela e que um 
dia hão-de ser dos meus filhos.» Esse museu está em evolução perpétua, está a ser fabricado, e o 
estaleiro não tem fim. É uma coisa viva, um museu. 
«O meu museu», explica Hassan, «estaria ao serviço de todos aqueles que querem aprender. Estaria 
tudo à disposição de toda a gente, como numa espécie de universidade. E a Cruz Vermelha cuidaria 
de todos, sem distinção.» Na sala das esculturas, o porte desta Eurídice de mármore mordida no 
tornozelo por uma serpente impressionou Hassan. Quando era pequeno, num Sudão em guerra, 
Hassan foi poupado por uma serpente que rastejava sobre ele numa gruta em que se refugiara. 



49 
 
 

 

Quanto a Egu, é em inglês que ele evoca o seu museu pessoal; a sua língua materna é o amárico, 
que só se fala na Etiópia. Para ele, todas as civilizações ameaçadas, todas as culturas em risco de 
desaparecer têm o direito de ser salvas. Conservar, preservar, manter os vestígios. Evitar que a 
barbárie disperse, queime, destrua as conquistas do passado. Sem elas, não seríamos nada. 
Ao partir, pensativo, atordoado com esta baralhada dos tempos, tento projectar: nós e os nossos 
objectos de hoje, os nossos códigos e os nossos costumes, de quem seremos nós o museu? Quando? 
Que visitantes faremos nós rir? Amar-nos-ão ao menos um pouco por aquilo que fomos? 
 

Zafia Bouabid, Guita Tarif, Egu Angassa, Hassan Sorror 

Tradução de António Gonçalves 
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A ILHA DA FELICIDADE 

Diziam que o nosso poema 
se passava numa ilha deserta 
a ilha do sonho onde se pode viver 
uma vida melhor do que esta. 
Viver com o coração nas mãos 
Sem pensar em outras vidas 
na solidão e na desgraça. 
 
Há nesta ilha cinco mulheres. 
Vivem nuas mas o sol 
evita queimar-lhes a pele. 
Alimentam-se de bananas 
e de frescos mariscos 
bebem longos cocktails servidos 
por belos rapazes 
 
Mas as mesmas mulheres em Amiens 
recordam nódoas negras 
e falam de filhos invisíveis 
E de netos a crescer 
muito longe a quem elas queriam dar 
carinho e beijos 
e o pouco tempo disponível. 
 
A. gostava de ter sido dactilógrafa, mas enganou-se. 
Gostava de Espanha quando tinha vinte anos 
e uma caravana de férias. 
Ver a mãe envelhecer, a neta crescer, cuidar dos animais 
fazem parte das melhores coisas da vida. 
Pensa que o mal está ao alcance da mão. 
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C. cresceu no campo 
onde as pessoas são mais solidárias. 
Sonha com um jardim para os netos 
e com uma ilha ao sol junto de um homem simpático. 
Disputa a maratona,  
concursos de compotas com mel e gengibre 
e tricota cachecóis para a Sidaction 
 
D. aprendeu a escrever com os filhos. 
Sonha com um caixão em forma de borboleta 
e com grandes viagens 
sem telefone, nem facturas, nem vizinhos. 
Como Gauguin antes dela, o Tahiti fascina-a. 
Viveu muito tempo com um homem empalhado 
um homem pré-histórico inimigo do progresso 
que lhe fez dez filhos e depois a trocou por outro homem. 
Orgulha-se de ter os filhos diplomados. 
Canta, faz teatro e com mantas e bonés 
pode desempenhar três papéis. 
Tem fotografia no Courrier Picard1. 
Nunca viu o sol a pôr-se no mar. 
 
M. lembra-se do Natal e de festas 
mais felizes antes do ano 2000 
e de o seu pai ser capaz de mergulhar  
atado de pés e mãos do alto de uma eclusa. 
Pensa que uma boa educação é como 
uma jóia que se deixa de uma geração à outra: 
Perdeu o filho em novembro. 
 
A quinta mulher, N. 
trauteia Gainsbourg e Brassens. 
Não chora. Secou-se-lhe a fonte. 
Foi amada por homens que a deixaram 
quando o cancro a atacou. 
Vê a vida de outro modo e espera curar-se. 
Já não está com os filhos. 
Gosta de música e do mar  
pelas suas cores matizadas. 
Quando lhe pesa a solidão 
sonha-se massajada com óleos essenciais. 
 
Todas elas, hoje, ainda conjugam o verbo amar 
e indignam-se se uma prenda não é sincera. 
Não, não são velhas, vivem  

                                                        
1
 Jornal de Amiens. 
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na ponta das agulhas que lhe tramam o destino. 
E por vezes pensam na morte 
como numa vizinha demasiado curiosa. 
 
Sentada diante de uma cerveja,2 
releio as suas palavras. 
Sinto cólera. A vida 
virou costas ao meu poema. 
E a ilha da Felicidade foi engolida 
não pelo degelo dos pólos 
mas por lágrimas que rolam 
pelos meus ombros. 
 

Marie Coint, A. David, Nadine Denis,  

Clara Langue et Dominique Leclercq  

com KAREL LOGIST  
 

tradução de Joaquim Beja 

  

                                                        
2
 No original:«Leffe blonde» 
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SE EU VIVESSE NO CÉU 
 
 
 
Se eu vivesse no céu 
Acariciaria as nuvens 
Mas vivo neste pequeno arranha-céus 
Onde a minha mãe faz a limpeza. 
 
Não tem importância fica em Amiens 
Tudo isto acontece agora se aqui vieres 
Mas o passado nunca está longe 
Como poderás ver se tu quiseres. 
 
Amiens é quem? Amiens é o quê? 
É Joaquim e Leila 
Não é tudo e é assim (e não se fica por aí ouve bem) 
É Kadiatou com Betta 
É António e é Jasmim 
Amiens é como mãos que rimam 
 
Ao meu passado nunca é fácil 
Dizer-lhe desaparece vai-te embora 
O meu passado não é assim tão simples  
 Carrega-me sempre na sua bagagem 
 
O presente é aborrecido 
Porque é gramática 
É no entanto mais interessante 
Mesmo que já não veja a minha avó 
 
Amiens é quem? Amiens é o quê? 
É Joaquim e Leila 
Não é tudo e é assim  
É Kadiatou com Betta 
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É António e é Jasmim 
Amiens é como mãos que rimam 
Irei a Alge visitar a família 
Mesmo a nado até à Argélia 
Dançar ao sol 
O futuro canta nos meus ouvidos  
 
Amiens norte arménio 
A África bate num recanto 
Do meu coração que balança 
Entre a vida e a violência 
 
Amiens é quem? Amiens é o quê? 
É Joaquim e Leila 
Não é tudo e é assim 
É Kadiatou com Betta 
É António e Jasmim 
Amiens é como mãos que rimam 
 
Esta canção é um pouco de ti 
É um pouco de nós é um pouco eu 
São os dedos cheios de sol 
É o bairro tal como é visto 
 
Falta-nos o mar está dito 
Ele poderia levar-nos até lá 
Sinto a falta da minha mãe aí está 
Preciso de arrumar tudo isto  
 

Benoît Morel 

Tradução de Eugénia Leal 
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    TER VINTE ANOS 
 
 

Vinte anos! Dizem que é a idade bonita, a idade de todos os possíveis, 
Quando se tem vinte anos, é-se imortal, é-se brilhante. 

 
 

Para vós, avôs e avós, como eram os vossos vinte anos? 
   Diferentes meus filhos, diferentes, melhor do que agora, é certo. 
   Éramos mais felizes, não tínhamos nada, quanto bastava, trabalhávamos! 
   Sem desemprego, por um cêntimo a menos mudávamos de patrão! 

           Tínhamos a cabeça cheia de utopias, de vida fantástica que nada iria parar! 
   Vivíamos bem, os outros eram dos nossos, partilhávamos, ríamo-nos. 
 
E a guerra? A guerra, meus filhos, era preciso fazê-la, eu vi duas! 
   Eu, o meu pai foi morto em quinze, a minha mãe tinha vinte anos e o seu desgosto, 
   Eu, fui prisioneiro cinco anos, eu, consegui escapar-me até aos Pirenéus! 
   Eu, parti para a Indochina, ainda sei contar em vietnamita! 
 
E para vós, avós, quais são as recordações da guerra? 
   Eu, fui evacuada de comboio para a Rouergue, seis meses de férias 
   Na região dos cogumelos trombetas da morte. Tinha a vossa idade, a guerra tinha-se apagado... 
   Para mim, Amiens estava em ruínas, era preciso reconstruir tudo. 
 
E os sonhos dos vossos vinte anos, que foi feito deles? 
   Os nossos sonhos continuaram a ser os nossos sonhos, guardámo-los para os nossos filhos. 
   Eu, o meu pai morre, a miséria instala-se, não há protecção social 
   A inscrição no liceu transforma-se em escravatura numa quinta. 
   Eu, a minha mãe só viu o mar aos quarenta e dois anos mas nunca Paris! 
 
  Eu, só aprendi o francês aos oito anos, antes era o patoá. 
  Na rua, falava o calão e na vossa idade, já era aprendiz de marceneiro. 

         E depois pus-me a ler, queria abrir o meu espírito, 
         Primeiro, li Hector Malot, o que me permitiu atirar-me a Júlio Verne, 
         Todo o Júlio Verne! Depois gostei, gostei de verdade, de George Sand, 
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         Transformei-me pouco a pouco, sozinho, com os meus escritores. 
 

Vinte anos! Dizem que é a idade bonita, a idade de todos os possíveis, 
Quando se tem vinte anos, é-se imortal, é-se brilhante. 

 
Mas vinte anos é fogo, é preciso deixar os pais, é preocupante. 
A minha mãe não me vai largar assim, vai-se colar em minha casa 
Porquê o desemprego? Como sonhar? Quero evadir-me. 
 
Eu, queria ser futebolista, um profissional, um dos que ganham bem, 
Mas, viste o Zidane? Não é um trabalho para a vida! 
Eu, quero ser pediatra e eu, médico, 
Eu, os meus pais escolheram advogada, mas prefiro jardineira, 
Eu, não sei, não sei, tenho doze anos, deixem-me sonhar. 
 
Congo, Guadalupe, Nigéria, Marrocos, Síria, os nossos pais vieram de longe. 
Temos muitas línguas! Mais o inglês e o alemão na escola. 
Shrek em lingala, é colossal, encontras a cassete em Château Rouge, 
Eu, na escola, traduzo as aulas para sírio para o novo da turma, 
Eu, é o crioulo, eu, é o amazigh, o berbere da minha avó, 
Eu, há várias línguas lá em casa. Percebo, mas nem tudo. 
 
Há demasiado racismo, demasiados escravos, diferenças 
Quando tivermos vinte anos, isto terá de mudar, teremos de nos ajudar, 
Respeitarmo-nos, misturarmo-nos, queremos a paz, fim à guerra, 
Vamos amar, vamos amarmo-nos. 
 

 

 

Prisca, Imen, Katleen, Rym e Antonio (alunos do sexto ano da escola 

César Frank) cozinharam em lume brando sonhos e esperanças,  

com as recordações dos residentes do lar Quatre Chênes  

com Thérèse Taty, Patience e ANNIE KRIM. 

 

Tradução de Teresa Meneses 
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CAMILA E OS MENINOS DE PHILÉAS 

 
 
Lá ao fundo, mesmo ao fundo, há aquela menina 
Com a boneca nos braços 
Uma menina sozinha no meio dos soldados 
Uma menina de ar triste e que tem medo. 
Há aquela menina 
Alegre quando estava com a mãe 
Triste agora que há a guerra 
Pum, pum, pum, faz o bombo 
Pum, pum, pum, quando lhe batem  
 
Aqui, em Amiens, somos os meninos de Philéas e do CAPS 
Neste bairro, são mais os amáveis do que os malvados 
Gostamos das árvores, de trepar às ameixieiras e aí nos instalarmos, 
Gostamos de construir cabanas às escondidas, fazer uma roda, jogar à bola ou  
dançar 
Gostamos também, no verão, quando o vizinho põe o canapé no meio da rua para ver a televisão  
 
Lá ao fundo, mesmo ao fundo, há aquela menina que já não vai à escola, 
Menina obrigada a ir para a guerra 
Menina talvez reduzida à escravatura 
Não sabemos se os soldados a protegem 
Ou se a tiraram à família… 
 
Talvez ela ande à procura da mãe 
Ou talvez já não tenha mãe 
Os soldados usam armas mas não têm sapatos 
Não lhes vemos as cabeças, só as armas e os pés descalços 
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A guerra é triste e há muitos mortos 
A guerra é um combate contra 
A guerra é para tomar posse doutro país 
A guerra é feia, é inútil, não serve para nada, não gosto dela. 
 
Menina, resolvemos chamar-te Camila. 
Camila, Camila, Camila! Estás perdida, Camila? 
Camila, o que é que se passa no teu país? 
Que bonita é a tua boneca! Dás-ma? 
 
 
Estás perdida, menina? Queres que te leve no meu carro 
E te dê todo o meu dinheiro? (risos) 
 
Aqui, em Amiens, somos os meninos de Philéas e do CAPS 
Neste bairro, são mais os amáveis do que os malvados 
Gostamos das árvores, de trepar às ameixieiras e aí nos instalarmos, 
Gostamos de construir cabanas às escondidas, fazer uma roda, jogar à bola ou dançar 
Gostamos também, no verão, quando o vizinho põe o canapé no meio da rua para ver a televisão  
 
Camila, desejamos-te boa sorte, 
Camila, desejamos-te felicidades 
Porque depois da guerra, virá a trégua. 
Camila, mesmo num campo de ruínas 
Hás-de encontrar a tua mãe 
A tua mãe com um novo namorado 
E viveram felizes para sempre!!! (risos) 
 

Texto dos meninos do bairro Philéas Lebesgue: 

Alexia Labal, Line Panier, Louka Lombard, Luís Cabral Martins, Maïva 

Lombard e Odalric Baudoin 

com Isabelle Muguet, da Associação CAPS e Anne Coudin  
 
 

Tradução de Cristina Almeida Ribeiro 
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       4 AMIGAS 

 
 
Esta manhã estava morta por vir para cá. Exactamente como Anaïs, uma das heroínas da história 
que estou a escrever e que tem o mesmo nome que eu. Só que ela não falta à escola para ir ter com 
um grupo de amigas, que têm de inventar como é que quatro raparigas, que têm os mesmos nomes 
que elas, se juntam para se divertirem. 

Se fôssemos nós, eu diria que elas se divertem contando coisas e comendo bonbons… Mas quando 
escrevo isso vejo que faltam as palavras que fazem sentir medo e que dão vontade de ler. 

Chamo-me então Anaïs, mas também podia dizer que sou o Capítulo 1, pois tenho de escrever o 
Capítulo 1. O capítulo em que as raparigas se encontram. Sou a primeira a chegar, porque estou 
sempre impaciente. A Oumaïma passou uma eternidade a olhar para o relógio antes de se pôr a 
caminho. A Angelina, ia-se esquecendo do nosso encontro e esteve quase a seguir para a escola. 
Quanto à Marina, chegou atrasada porque o irmão dela a acordou à estalada.  

Histórias é coisa que já escrevi antes. Como a da águia com a menina que estava a afogar-se. Mas 
agora ponho-me a escrever palavras repetidas e a fazer confusão entre mim e a Anaïs do livro. 
Imagino que as minhas amigas desatam a barafustar por eu estar zangada com elas por me terem 
deixado à espera. 

Pergunto-me por que razão terão elas puxado as cadeiras para a outra ponta da sala. Voltam-me as 
costas para escreverem. Não vou copiar: não temos os mesmos capítulos. Eu tenho o segundo. O 
capítulo em que as raparigas discutem o que vão fazer. Já comecei duas vezes, mas não gostei. Por 
mais que me esforce, não me sai nada. Disseram-se muitas coisas. Não sei como as organizar. 
Tenho vontade de ler o que escrevi e vai-se ver não escrevi nada. Estou a estragar o meu dia e isso 
enerva-me. Basta-me dizer que decidem ir à praia o dia todo, assino Oumaïma, e já está! 

Pouco me importa escrever o Capítulo 3, imaginar que arranjamos bicicletas, que levamos uma 
rapariga no nosso porta-bagagens e que vamos até à estação comprar bilhetes. O problema é que é 



60 
 
 

 

preciso dinheiro. A Anaïs e a Oumaïma trouxeram dinheiro e a Marina tem dinheiro em casa mas 
não trouxe as chaves. Basta-me acrescentar que nos cruzamos com a irmã da Anaïs e que ela nos dá 
dinheiro. Bolas! Esquecemo-nos dos fatos de banho e, com tudo isto, perdemos o comboio. Enfim, 
nós não: as raparigas da história. Porque no meu caso, fatos de banho é coisa a que não ligo. 
Encontros com as colegas da escola também não. A escola deixa-me doente. Dá-me volta à barriga 
só de pensar nisso. 

Elas dizem que eu sou a chata do grupo. Passámos o dia a pensar e tenho de concluir a história. 
Capítulo 4: as raparigas perderam o comboio. A Angelina acabou depressa, porque é uma 
sonhadora e histórias é com ela. A Anaïs enche páginas e páginas como se estivesse mais do que 
habituada. A Oumaïma resmunga, detesta os esforços e depois diz-nos as suas ideias. Pelo meu 
lado, é verdade, resmungo, mas não abandono as minhas amigas. Vou contar que acabámos na 
piscina e que curtimos imenso. Logo à noite, vou escrever às minhas outras duas amigas que não 
vieram. Vou-lhes dizer que podíamos ir à piscina no sábado, embora a piscina, para dizer a verdade, 
é coisa que sempre detestei… 

 

Marina Rémy, Anaïs Loumeau, Oumaïma Mekran, Angelina Meziane 

Tradução de Zé Lima 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


