O voo do Jika
O Jika era o mais novo da minha rua. Assim: o Tibas era o
mais velho, depois havia o Bruno Ferraz, eu e o Jika. Nós até
às vezes lhe protegíamos doutros mais velhos que vinham
fazer confusão na nossa rua.
O almoço na minha casa era perto do meio-dia. Às vezes
quase à uma. Ao meio-dia e quinze, o Jika tocava à
campainha.
– O Ndalu tá? – perguntava à minha irmã ou ao camarada
António.
– Sim, tá.
– Chama só, faz favor.
Eu interrompia o que estivesse a fazer, descia.
– Mó Jika, comé?
– Ndalu, vinha te perguntar uma coisa.
– Diz.
– Hoje num queres me convidar pra almoçar na tua casa?
– Deixinda ir perguntar à minha mãe.
Entrei. O Jika ficou ansioso na porta, aguardando a resposta.
Quase sempre a minha mãe dizia sim. Só se fosse mesmo
maka de pouca comida, ou muita gente que já estava

combinada para o almoço. Se a avó Chica viesse, ia trazer
também a Helda, e assim já não ia dar.
Mas normalmente a minha mãe dizia mesmo «sim». E ficava a
rir.
– A minha mãe disse que podes.
– Ah é? – ele pareceu surpreendido. – E a que horas é que
vocês vão almoçar?
– Ao meio-dia e meia, Jika.
– Então vou pedir na minha mãe.
Deixei a porta aberta. O Jika devia voltar sem demora quase
nenhuma. Gritou contente, cá de baixo, na direcção da
janela do quarto da mãe dele:
– Maaaaãe, a tia Sita me convidou pra almoçar na casa dela.
Posso?
– Podes. Mas vem mudar essa camisa suada.
O Jika deu uma esquindiva, fingiu que já tinha mudado, veio
a correr numa transpiração respirada. Contente. Olhos do
miúdo que ele era. Fosse o melhor programa da semana dele.
E eu, mesmo miúdo candengue, fiquei a pensar nas razões do
Jika não gostar nada de almoçar na própria casa dele.
O Jika estava habituado a muita gasosa. Nesse tempo, se
houvesse gasosa na minha casa era para dividir.

Como nós éramos três, eu e duas irmãs, quando o Jika vinha
almoçar, até a divisão corria melhor. Ele por vezes queria fugir
desse ritual:
– Tia Sita, posso beber uma gasosa sozinho?
– Sozinho, bebes na tua casa – a minha mãe respondeu- Aqui
divide-se.
Depois do almoço, o Jika disse que ia à casa dele buscar
«uma coisa». Eu fiquei à espera, no portão aberto. Prometeu
não demorar. Voltou com a tal coisa escondida debaixo do
braço, e entrámos rapidamente na minha casa.
Subimos ao primeiro andar, fomos até ao quarto da minha
irmã Tchi, e saltámos da varanda para uma espécie de
telhado. Aproximámo-nos da berma. Lá
em baixo estava a relva verde do jardim. O Jika abriu um
muito, muito pequenino guarda-chuva azul.
– Põe a mão aqui – ensinou-me. – Agora podemos saltar.
– Tens a certeza? – olhei para baixo.
– Vamos só.
Saltámos.
A infância é uma coisa assim bonita: caímos juntos na relva,
magoamo-nos um bocadinho, mas sobretudo rimos. O Jika
teve outra ideia.

– Calma só, mô Ndalu. Vou na minha casa buscar um maior.
– Não, Jika, desculpa lá. Vais saltar sozinho, eu já num vou
saltar mais de guarda-chuva.
– Nem num bem grande que tenho, daqueles da praia, anti
-sol e tudo, colorido tipo arco-íris?
– Nem esse!
O Jika ficou desanimado. Sem outras propostas para
brincadeiras perigosas, decidiu ir para casa. Ao cruzar o
portão, falou ainda:
– Posso te perguntar uma coisa?
– Diz, Jika.
– Amanhã num queres me convidar pra almoçar na tua casa?
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ZÉ
Não morreste na cama mas morreste entre lençóis de
metal horrivelmente amachucados na auto-estrada de
Cascais para Lisboa e a gente ali, diante do teu caixão, tão
tristes. Eras meu camarada, que é uma palavra da qual só
quem esteve na guerra compreende inteiramente o sentido:
não é bem irmão, não é bem amigo, não é bem
companheiro, não é bem cúmplice, é uma mistura disto tudo
com raiva e esperança e desespero e medo e alegria e
revolta e coragem e indignação e espanto, é uma mistura
disto tudo com lágrimas escondidas.
Andaste à pancada com o inspector da Pide para defender
os soldados, e pelo facto de ele ter recusado colocar os seus
mercenários no rebenta minas sentaste tu ao lado do
condutor. Quando a mina rebentou bateste o recorde do
mundo do salto em comprimento e do salto em altura, os dois
ao mesmo tempo, que não foram homologados por terem

sido feitos com a ajuda de uma explosão favorável. Andei às
voltas com o teu pé em papas e sobreviveste, mas África
ficou para sempre dentro de ti, a roer-te, a roer-te, e deu-te
cabo da vida.
Como oficial e como combatente eras duro mas o teu
pelotão adorava-te. Tinhas um ascendente natural sobre os
subordinados, que sempre defendeste com uma
intransigência absoluta. Eras corajoso. Eras terno. E, meu
malandro, eras bonito que te fartavas, foste sempre bonito.
Usavas o quico no alto da cabeça, como se não te
pertencesse, e quando ia visitar-te ao teu destacamento era
uma festa de abraços debaixo daqueles eucaliptos enormes,
onde se habitava em condições miseráveis, porque quem
mandava em Luanda estava-se nas tintas para nós: bem se
ralavam com a nossa sorte e a gente rodeados de inimigos e
cães. Nunca discutimos porque era impossível discutir
contigo: tinhas uma maneira irresistível de te fazer perdoar e
eras, apesar de duro, de uma infinita bondade, generoso e
doce. Sempre me surpreendeu como estes sentimentos, tão
contraditórios, coexistiam harmoniosamente em ti.
Passaste meses isolado por independência de espírito e
desejo de liberdade, onde a garra tonta do comandante não
podia alcançar-te. E depois a mina. E depois o resto. E depois
a serena valentia com que aguentaste tudo. Os eucaliptos do

Cassa, meu Deus. A raiva. Os soldados de tronco nu com a
G3 no braço.
Lembrei-me tanto disto agora ao lembrar-me, entre lágrimas,
de ti. Até os lençóis de metal te destruírem almoçávamos de
quinze me quinze dias e chegavas sempre primeiro com o teu
sorriso, o enrolar dos teus cigarros e a dignidade de um
imenso sofrimento intimo de que não falavas nunca, que
tentavas não mostrar a ninguém mas que nós, oficiais teus
camaradas, entendíamos dolorosamente, o Nini, o
Boaventura, o Zé Luís, tão duros como tu e da mesma
coragem sem vaidade.
Graças a Deus que tive companheiros como vocês, que
tenho companheiros como vocês. E tu foste para nós um
eterno motivo de preocupação porque uma parte tua havia
desistido de viver (apesar do sorriso)e outra se ia destruindo
lentamente.

de ANTÓNIO LOBO ANTUNES

MÃE
Quando eu era pequeno, à noite, e já estava sentado na
cama, a mãe dizia
com Deus me deito
com Deus me acho
aqui vai o Tóino
pela cama abaixo

eu ia, ela apagava a luz, e logo a seguir manhã. Hoje sonhei
que estava sentado no parapeito do Viaduto Duarte Pacheco,
a minha mãe chegava, dizia
com Deus me deito
com Deus me acho
aqui vai o Tóino
pela cama abaixo

eu ia e logo a seguir nada. Um dia destes vai ser assim, desejo
que um dia destes seja assim. O meu irmão Pedro morreu
muito depressa no dia 21 de Dezembro, como era costume

nele sem prevenir ninguém, mas tenho a certeza que, em
qualquer ponto seu
com Deus me deito
com Deus me acho
aqui vai o Pedro
pela cama abaixo

só que, se calhar, ninguém tomou atenção a estas palavras.
No dia seguinte fomos, os irmãos, dizer à mãe. Estava sentada
na cadeira do costume e portou-se com a imensa dignidade
com que sempre viveu. As suas palavras foram
- Tenham misericórdia de mim.
Era muito bonita, a mãe. Ensinou-nos a ler e ensinou-nos a
dançar, talvez as duas coisas mais importantes do mundo. E
lembro-me de a ver andar de bicicleta na Praia das Maçãs,
um pouco indignado porque andar de bicicleta era uma
coisa para nós, não era uma coisa para ela.
Depois de
- Tenham misericórdia de mim
que foi a única vez que a vi usar essa palavra, passado um
bocado acrescentou
- Uma mãe não tem o direito de estar viva quando um filho
morreu.
e morreu de lhe ter morrido o filho, com uma discrição e uma
elegância exemplares. Não tinha nenhuma doença especial:
apenas a obrigação de cumprir um dever e foi juntar-se ao

Pedro. Não comia quase, sentada na cadeira em que
recebeu a notícia. Às vezes dizia-lhe versos porque ela
gostava muito de poesia. Na igreja disse-lhe um dos seus
sonetos preferidos, de António Sardinha, que aprendi com o
pai. Costumava contar que o pai, enquanto se arranjava de
manhã, na casa de banho, recitava poemas e ela ficava a
um canto, a ouvi-lo.
- O que é que a seduziu no pai, mãe?
- A inteligência
ela que começou a namorá-lo aos catorze anos. Isso e a voz
do pai, tão sensual:
- Nenhum dos filhos herdou a voz do pai. Talvez o António,
um bocadinho.
A sensualidade e a inteligência, ela que era uma mulher
muito inteligente. Falava, por exemplo, de Bento de Jesus
Caraça que tinha conhecido menina, lá na Beira Alta, com o
entusiasmo com que uma adolescente fala de um actor de
cinema. Durante os meses em que esteve a preparar-se para
se reunir ao filho às vezes pegava--lhe na mão e os dedos tão
suaves e doces. Não éramos ricos, teve muitos filhos, tinha de
tomar conta daquilo tudo, costurava, trabalha bastante em
casa e quando se arranjava, assim para jantares mais de
cerimónia, ficava uma brasa e pêras. Também não era
especialmente terna mas contava-me, por exemplo, que, era

eu bebé, lhe doía a boca de me dar beijos. Entre tantas
mulheres apenas ela me declarou isso. Deve ser tão bom
doer a boca de beijar. Há alturas em que me sinto culpado
pelos problemas que lhe atirei para cima: doenças (uma
meningite aos oito meses durante a qual estive em coma,
tuberculose aos três anos), o meu mau feitio
(- Assim tão mau, mãe?)
o meu completo desinteresse pelos estudos
(Só se preocupa em escrever e ler)
o seu receio de me ver acabar a vender pensos rápidos e
Bordas d'Água nas esplanadas porque a literatura não dá de
comer a ninguém, esquecida que a culpa era dela dado que
nos ensinou a ler antes de entrarmos para a escola e, em
mim, a doença pegou:
- Só liga a livros e a raparigas.
Eu perguntava-lhe
- Existe alguma coisa para além disso, mãe?
e o facto de não responder significava, talvez, que até certo
ponto estava de acordo.
Às vezes, ao zangar-se
- Não sorrias porque estou a ralhar-te
e, quando eu sorria, era-lhe difícil ralhar-me
- Sobretudo não faças essa carinha

e eu lá mudava a carinha para o resto da descompostura.
Julgo que só compreendi bem o que sentia por mim quando
estava com o cancro e ela veio visitar-me. Não era mulher de
lágrimas mas a cara encontrava-se cheia delas, escondidas.
Agora tenho o seu retrato ali e sou eu que as escondo. Pior do
que você, mãe, visto que sou mais chorão. A Zézinha nasceu
quando eu na guerra e escreveu-me a contar: "não sei se
estás vivo ou morto porque há um mês e meio que não sei
nada de ti". Estava vivo. Não assim muito vivo, mas vivo, ao
passo que quanto a si, mãe, nunca esteve tão viva como
agora.
Com Deus me deito
com Deus me acho
aqui vai o Tóino
pela cama abaixo.

Tanta coisa que eu podia contar a seu respeito, e não conto,
e jamais contei. Não sou capaz, tenho pudor. Enquanto a
metiam debaixo da terra e não aguentei, fui-me embora.
Fazia um dia de sol muito bonito. E tive a certeza de ver o
Pedro ao longe. Não precisámos de falar. Quase nunca
precisávamos de falar para nos entendermos. Mas a palavra
mãe ia de um para o outro. E somos nós que vamos pela
cama abaixo. A mãe será a última pessoa a ficar, olhando
para a gente. Nascemos de si, não tem o direito de se ir

embora. Não concorda? Olhe que eu ponho-me a sorrir
aquele sorrisinho parvo até escutar que sim.
António Lobo Antunes
Crónica - revista Visão

Paula
Para onde vais, Paula? Como serás ao acordar? Serás a mesma
mulher ou deveremos aprender a conhecer-nos como duas
estranhas? Terás memória ou terei de contar-te pacientemente
os vinte e oito anos da tua vida e os quarenta e nove da
minha?
Deus guarde a sua menina, sussurrava-me com dificuldade
Don Manuel, o doente

que ocupava a cama ao lado da tua.

É um velho camponês, operado várias vezes ao estômago, a
lutar ainda contra a ruína e a morte. Deus guarde a sua menina,
disse-me

também- ontem uma mulher jovem com um

bebé ao colo, que tivera conhecimento do teu caso e acorrera
ao hospital para me incutir esperança. Sofreu um ataque de
porfíria há dois anos e ficou em coma mais de um mês, levou
um ano a voltar à normalidade e tem de fazer tratamentos
durante o resto da vida mas já trabalha, casou e teve um
menino. Garantiu-me que o estado de coma é como dormir

sem sonhos, um misterioso parêntese. Não chore mais, minha
senhora, a sua filha não sente nada, vai sair daqui pelo seu pé
e depois não se lembrará do que lhe aconteceu.
Todas as manhãs percorro os corredores do sexto piso à caça
do especialista para indagar novos pormenores. Esse homem
tem a tua vida nas suas mãos e eu não confio nele; passa como
uma corrente de ar, distraído e apressado, dando-me nebulosas
explicações sobre enzimas e cópias de artigos sobre a tua
doença que eu tento ler mas não entendo. Parece mais
interessado em alinhavar as estatísticas do seu computador e
as fórmulas do seu laboratório do que no teu corpo crucificado
pousado

nesta

cama.

É

assim

esta

enfermidade,

uns

recuperam da crise em pouco tempo e outros levam semanas
na terapia intensiva; dantes os pacientes pura e simplesmente
morriam, mas agora podemos conservá-los vivos até o
metabolismo funcionar de novo, diz-me ele sem me olhar nos
olhos. Bem, se assim é, só nos resta aguardar. Se tu resistes,
Paula, eu também.

Paula
Isabel Allende

Cão como nós
Veio antes de a minha filha nascer. Mas não teve ciúmes
dela, recebeu-a como um novo membro da família. Porque
era assim que ele se sentia, membro da família, cão como
nós.
Se para ele a minha mulher era mãe, os filhos eram irmãos.
Valha a verdade que era assim que os rapazes o viam: como
um irmão. Muito mais tarde, quando o Kurika teve o primeiro
ataque, Afonso, o filho do meio, com ele ao colo, dir-me-ia:
– É um irmão.
A relação mais complicada era comigo. Não só entre mim e
o cão, mas entre mim e a família por causa do cão. Nunca
me olhou como pai, nem eu lho consentiria. Cão é cão.
E só muito a custo se foi resignando a aceitar-me como dono.
Talvez porque eu o fizesse sentir mais cão do que ele gostaria
de ser, o seu comportamento em relação a mim foi, durante

muito tempo, contraditório, oscilava entre a submissão e a
revolta, a fidelidade e a
independência, entre o cão e não cão. Eu também não
estava disposto a abdicar e, assim, na sua relação comigo,
prevaleceu sempre o seu destino de cão. É certo que às
vezes me rosnava.
Mas um cão não rosna ao dono, mesmo que se trate de um
cão com a mania que o não é. Por isso tinha que o meter na
ordem. O que às vezes fazia, confesso, com algum prazer,
revoltado com as liberdades que ele se permitia com o resto
da família. Então era preciso repor a hierarquia, eu era o
dono, ele era o cão, eu levantava a mão e ele agachava-se.
– Fica!
E ele ficava mesmo, nem que tivesse que o empurrar para
baixo até ele se deitar, sempre contrafeito, olhando-me de
esguelha, jamais convencido de que entre humanos e cães
há uma diferença e que essa diferença é favorável aos
primeiros. Era um cão rebelde, teimoso, de certo modo
subversivo. Às vezes insuportável.
– Como nós, diriam depois os meus filhos.

Cão como nós
Manuel Alegre

Os calções verdes do Bruno
Até a camarada professora ficou espantada e interrompeu a
aula quando o Bruno entrou na sala. Não era só o que se via
na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar
com a chegada daquele Bruno tão lavadinho.
No intervalo, em vez de irmos todos brincar a correr, cada um
ficou só espantado a passar perto do Bruno, mesmo a fingir
que ia lá fazer outra coisa qualquer. A antiga blusa vermelha
tinha sido substituída por uma camisa de manga curta
esverdeada e flores brancas tipo Havai. Mas o mais espantoso
era o Bruno não trazer os calções dele verdes justos com duas
barras brancas de lado. A pele cheirava a sabonete azul
limpo, as orelhas não tinham cera, as unhas cortadas e
limpas, o cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos
estavam limpos. Tortos mas limpos.

Lá fora a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos
seis anos de partilha escolar, estava mais sério e mais triste.
Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno e
mesmo assim não consegui entender aquela transformação.
Olhei o pátio onde as meninas brincavam “trinta e cinco
vitórias”. Na porta, uma contraluz do meio dia iluminava a
cara espantada da Romina. Eu olhava a Romina, o sol na
porta e o Bruno também.
O mujimbo já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia
uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que
o Bruno estava apaixonado pela Ró. A mãe do Bruno tinha
contado à mãe do Hélder todos os acontecimentos incríveis
da tarde anterior: a procura de um bom perfume, o gel no
cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, a camisa de botões. A
mãe do Bruno disse à mãe do Hélder, “foi ele mesmo que me
chamou para eu lhe esfregar as costas”.
Depois do intervalo o Bruno passou-me secretamente a carta.
Começava assim:
Romina: nos últimos dias já não consigo lanchar pão com
marmelada e manteiga, e mesmo que a minha mãe faça
batatas fritas nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima
de noite só sonho com os caracóis dos teus cabelos tipo
cacho de uva…

A carta continuava bonita como eu nunca soube que o Bruno
sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada nos braços,
parecia adormecido, eu lia a carta sem acreditar que o Bruno
tinha escrito aquilo mas os erros de português eram muito
dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que ia
ler na minha vida, e eu próprio, anos mais tarde, ia escrever
uma carta de amor também muito bonita, mas nunca tão
sincera como aquela.
A camarada professora era muito má. Veio a correr e riu-se
porque eu tinha lágrimas nos olhos. Pegou na carta e rasgou
tudo em pedacinhos tão pequenos como as minhas lágrimas
e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa, porque
também tinha os olhos molhados.
O sino tocou. Saímos. Era o último tempo.
No dia seguinte, com um riso que era também de tristeza e
uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa
dele vermelha e os calções verdes justos com duas riscas
brancas de lado. Deu a gargalhada dele que incomodava a
escola toda e veio brincar connosco.
Na porta da sala, uma contraluz amarela do meio-dia
iluminava a cara bonita da Romina e os olhos dela molhados
com lágrimas de ternura. E o Bruno também.
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