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Pois é.
E faz-se, sempre se fez, por haver quem 

venda armas. São caras, as armas. Um ne-
gócio que dá lucro.

Então?
Então... A coca da Colômbia. As papoilas 

do Afeganistão!

Fui militar, mas nunca fiz a guerra. Faço 
teatro. E no palco posso ser soldado, coro-
nel ou general sem disparar um tiro.

Quando a guerra nos envolveu, em An-
gola, a minha mãe arranjou uma pistola e 
tê-la-ia disparado em minha defesa ou na 
da minha irmã.

Também tenho uma irmã! No dia da 
Mãe, quando fui visitar a minha, ela já por 
lá tinha passado e tinha-lhe levado uma 
flor. Era muito bonita, com o pezinho den-
tro de uma espécie de jarra... Seria uma or-
quídea?

Fiz a tropa na Marinha, mas nunca embar-
quei. Deram-me a especialidade de electricista.

Eu?... Fui socorrista.
Fiquei livre! Não vejo de uma vista... Mas 

já passei por um grande aperto! Quando as 
Torres foram abaixo, no 11 de Setembro, eu 
estava em Nova Iorque...

Começou esta semana a festa do Senhor 
Santo Cristo.

Onde é essa festa? No Minho?
Não!... Nunca ouviram falar do Conven-

to da Esperança?

Esperança de se acabarem todas as guerras.
Quem o consegue? Quem?!
Nós! Cada um de nós. Eu, tu...
Sim, mas sem esquecer La Lys, Hiroshi-

ma, Nambuangongo. O paralelo 38. 
Nem a Síria, nem a Palestina.
Não. Não podemos esquecer. 
Eu tinha dezasseis anos quando, pela 

primeira vez, fui ao teatro e nunca esqueci 
a peça a que assisti.

Em Cabo Verde faz-se muito teatro. E diz 
o meu pai que há lá seca, que há vulcões... 
Mas não se lembra de ter havido guerras.

Tem razão, o teu pai... A Paz que não 
acontece em parte alguma pode acontecer 
no Teatro!

Nem queiram saber o que me aconteceu!...
Diz lá.
Quando fui visitar a minha mãe parti, 

sem querer, o pé da flor que a minha irmã 
lhe tinha levado.

Filomena Marona Beja com
Carla, Carlos, Edna, José Carlos, 

Manuel, Paulo e Rosa
no Centro de Apoio Social de São Bento

Ilustração Almeida Garcez

Guerra é guerra
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A Escola do Castelo está 
cercada de turismo e, debai-
xo das máquinas fotográfi-
cas dos visitantes estrangei-
ros, quase se confunde com 
um Museu de Etnologia de-
dicado à tribo dos lisboetas. 
Se é assim, vamos aproveitar 
e fazer como no Mali: mas-
caramo-nos muito bem e di-
zemos ao mundo tudo o que 
queremos, a ver se o mun-
do aprende. Se é assim, va-
mos fazer como os índios da 
Amazónia que conhecemos 
em cima do estádio do Be-
lenenses: pintamo-nos dos 
nossos espíritos preferidos, 
fazemos da natureza a nossa 
religião e tornamo-nos final-
mente o que somos. O Pro-
mise, que veio para Lisboa 
na barriga da mãe porque 
alguns indianos fizeram do 
mundo do Nepal um mun-
do mais pequenino, pode 
mascarar-se de espírito da 
invenção. Ele gosta muito 
da Casa da Achada, de fazer 
desenhos e barcos. Pensa no 
pai e no mundo que gira e é 
giro: vai ser inventor, inven-
tor, inventor. Enquanto dan-
ça hip-hop com dois agás, 
Salomé pode tornar-se um 
espírito em forma de boca: 
uma boca que gosta de comer e diz «Lisboa é boa e voa». Um espírito que adora Charles 
Chaplin e todos os charlots. A Angela sem acento circunflexo, uííí-pum!, pensou num 
espírito mesmo esquisito. As coisas que lhe passam pela cabeça, uííí-pum!, quando está 
no trapézio. O espírito de um cocó que anda no Chapitô? A sério, estás a falar a sério? 
Em que é que pensas neste preciso momento? Uííí-pum! E a Mariana é o espírito de 
mãos num piano a inventar música antiga. Gosta de reciclar o que vai aprendendo num 
jogo. Escrever é um jogo, contar histórias, contar números. Às vezes preocupa-se, «Será 
que vou errar?» Às vezes não quer saber o que os outros pensam e diverte-se. Dentes 
a dançar capoeira, sim, sim! Dentes para comer sardinhas e farturas no Santo António, 
ah pois sim! Um dentista capaz de pôr dentes a dançar capoeira — esse é o espírito do 
David, que gosta muito da mãe e quer ajudá-la. A Inês começa por uma rima. Um som 
que faz cócegas nas ideias cá em cima. É uma vez: a Inês. Veste o espírito de professora, 

Pintarmo-nos com o nosso espírito
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talvez por ter irmãos mais novos: professora só e professora de hip-hop com dois agás. 
O espírito de um nome vai para a Márina com acento no á. «Márina, Márina…» Que 
o pai tirou o nome de uma canção para lhe oferecer. Usa o ballet (com dois éles e um 
tê) contra o pavor de palco. Na sexta-feira de manhã, pensou que era uma galinha de 
Leiria e que Leiria gostava dela. Agora mudamos de língua e de som, para a «Dance 
du Buffon». Imaginemos o som feliz de um contrabaixo, baixo-baixo-contra as nossas 
almas quietas, tão transparentes, por um segundo. Senhoras e senhores, meninos e me-
ninas, é a Flor! Vem mascarada, que bonito, do espírito do silêncio. Um contrabaixo de 
(aqui ponham uma pausa e um sorriso bem aberto, por favor) silêncio. E falta o Tomás 
— onde estás? Ele é um miúdo de 80 anos mas está muito bem conservado. Quando 
tiver 120, quer fazer robôs para poder ficar no sofá a comer pizza. Ele é o espírito das 
saudades e sabe um segredo: as saudades pescam-se. Debaixo de água, elas também se 
disfarçam (por exemplo, de peixes-palhaço e de douradas), mas não o enganam nem 
um bocadinho quando ele vai à pesca com o pai e as apanha, uma a uma, para lá da 
Ponte Vasco da Gama. Somos assim: espíritos de carne e osso, imediatos e imortais no 
cimo na cidade, índios do futuro. Aprendam connosco, se forem capazes. 

   Jacinto com Promise, Salomé, Angela, Mariana,
Tomás, David, Inês, Márina, Flor

na Escola do Castelo
Ilustração Pierre Pratt

Esplendor na Relva
Se um desconhecido se dirige a uma 

pessoa, por exemplo, numa esplanada, 
porque viu um maço de tabaco em cima 
da mesa e lhe diz:

– Posso pedir-lhe um cigarro? – a pes-
soa normalmente não responde «pode», 
em vez disso tira um cigarro do maço e 
estende-o; e quem o recebe, por sua vez, 
normalmente não responde:

– Espere, ainda não pedi – mas aceita-o, 
juntamente com o fósforo para o acender, 
e depois segue o seu caminho fumando. 
Mas isto não impede que o amigo sentado 
ao lado da pessoa, logo a seguir à primei-
ra pergunta:

– Posso pedir um cigarro? – murmure 
logo para o lado, 

– «Posso pedir» não. Já pediu. – Tudo 
isto é do senso comum. Mas podia haver 
uma série de respostas antes do que de-
pois se seguiu.

– Pode; pode, mas não dou; ou, mas não 
tenho; ou, mas estes não são meus; ou, 
pode mas peça ao meu amigo porque estes 
cigarros são dele; ou, não pode; ou, pode 

mas eu não respondo, etc., por aí fora.
Mas não. É maravilhoso como às vezes 

coisas que à partida podiam ser compli-
cadíssimas possam ser tão simples, e a co-
municação entre pessoas mais ou menos 
no mesmo patamar de realidade seja pos-
sível. Poder haver corta-matos na lingua-
gem, posso pedir um cigarro? Tome.

Porque se isto fosse comigo já era dife-
rente, eu, que estou aqui a escrever, quan-
do as personagens que eu criei olham para 
mim e me fazem sinal, como os cães que 
pensam que o dono do apartamento é o 
seu chefe de matilha, não entendo nada, e 
depois, se respondo ao calhas, encolhem-
-se como se lhes caíssem trovões em cima 
ou chuva, ou então, pelo contrário, entram 
num estado tal de vibração que se tor-
nam ininteligíveis aos seus semelhantes. 
E depois os médicos dão-lhes detergentes 
para engolirem com água para lavarem a 
roupa suja toda ao mesmo tempo.

– Posso pedir-lhe um cigarro?
E eu:
– O quê?
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– Posso pedir-lhe um cigarro?
– O quê?
Antes de mais, o desconhecido que pediu um cigarro pode ser um João, a que es-

tendeu o cigarro uma Luísa, e o terceiro, o da tirada irónica, «pode não, já pediu», um 
António. E há mais uns quantos à volta da mesa. São personagens que já existiam, mas 
fui eu que as criei. E vão continuar a existir. Parece complicado mas não é. Fui eu que as 
criei porque estou a falar nelas, e até lhes dei nome; já existiam porque tudo, no fim de 
contas, já existia. Entre mim e elas passam constantemente aviões, porque estão numa 
esplanada mesmo ao pé do aeroporto. Estão a conversar e quando um avião passa ca-
lam-se todos ao mesmo tempo. Um deles diz que se calaram as vozes. E todos concor-
dam. É extraordinário. E depois, o avião passou e as vozes regressam. 

Miguel Castro Caldas com André Nogueira, Cláudia Mateus, Filipa Azevedo,
Filipe Maia e Carmo, Jussub Jussub e Maria Natália Tavares Rodrigues,

da Rádio Aurora - A outra voz, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
Ilustração Marta Caldas
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A cidade mais cool da Europa
Se for menino vai chamar-se Tomás Henrique
Se for menina, Lara Cristina ou Lara Fabiana
Dia 4 de Julho eles vão saber
A Raquel
O Fernando
Primeiro filho/filha de ambos
Comprimento crânio caudal, 71,5 mm
Perímetro cefálico, 90,4 mm
Diâmetro biparietal, 24,6 mm
Translucência da nuca, 2,4 mm
Comprimento do fémur, 14,5 mm
Comprimento do úmero, 12,2 mm
Dia 5 de Novembro vai nascer
A Raquel diz as datas como se o futuro fosse uma ciência exacta
Ou já tivesse acontecido:
Dia 20 de Maio faz cinco anos que saiu de casa dos pais
Dia 23 de Maio faz um ano e três meses que está com o Fernando
Que mês para começar
Recomeçar tudo
Maio
Não ligue à diferença de idades, ela disse
Porque tem 25 anos, e ele pouco mais do dobro
Isto de ter um sogro mais novo, disse ele
Conheceram-se na Mouraria, houve uma troca e
O telemóvel de Raquel foi parar às mãos de Fernando
Depois coisa e tal, aqueles olhares
Agora vão ser pais
Moram na Avenida de Ceuta
Que de Ceuta não tem nada
E um pouco acima a Meia Laranja ainda funciona
Uma quarta agora são dez euros para facilitar
Não andar cá com moedas
Branca ou cavalo, tanto dá
Uma quarta, ou seja, quatro panfletos,
Dez euros
Em escudos era dois contos e quinhentos
Não que eles comprem, vendam
Estão os dois limpos
O Fernando nunca picou
A Raquel nem cheirar, só charros, álcool
Uma vez apanhou uma cardina
Que é como se diz carraspana no lugar de onde ela vem
Como quase toda a gente que nesta cidade vem de algum lado
Fiquei seis horas em coma alcoólico, quando 
acordei não me lembrava de nada, ela disse
Mas o Fernando é alfacinha, nascido no Bairro Alto
Rua do Diário de Notícias, segundo andar
Olha, se fosse agora não nascia, era caro demais
Nascer na Rua do Diário de Notícias, segundo andar
Nascer, viver, morrer
Agora, em Lisboa, só para quem pode
Mas eles acham que tudo isto vai rebentar
Na fila para a sopa em Santo António, os turistas dão cinco euros, dez quando 
percebem para que serve a fila



6

Ali mesmo antes de chegar à Sé
Is Lisbon the coolest city in Europe?, pergunta a CNN
Yes! Responde a traseira do tuktuk que desce a Rua dos Cavaleiros, neste ano da graça de 2018
Maio, o mês mais violeta para quem pode
levantar o queixo, olhar a copa de um jacarandá
Só para quem pode, tirar os olhos do chão
O Fernando nasceu no Bairro Alto e cresceu na construção civil, que é um lugar muito mó-
vel, onde muitas crianças cresciam no tempo em que o Fernando nasceu, há 52 anos
Crianças com a terceira classe, como ele, obrigadas a meter dinheiro em casa
Na construção civil e nos Olivais Sul,
Que foi o bairro onde o Fernando depois viveu 
Muito cavalo nos Olivais Sul nesses anos mil novecentos e oitenta
Logo a seguir à revolução, ainda não, era só a liamba dos retornados
Os opiáceos vieram depois, voando desde os campos de papoilas do Afeganistão
E por acaso estão lindas, as papoilas dos novos jardins de Lisboa, enormes, com aquelas 
folhas de papel de seda, alegrando os prados onde as raparigas de Tblissi, de San Diego, 
de Xangai se deitam muito brancas, a corar
Na cidade mais cool da Europa
Só não dão ópio
As papoilas de Lisboa
Mas a metadona é de graça
E o comprimido do HIV também
E o sol tantas horas por ano
E a renda do apartamento da Avenida de Ceuta que ainda está em 44 euros
Milagre sobre o qual é melhor não fazer muitas perguntas, não vá alguém ter ideias

II

Perguntem ao António se é fácil arranjar quarto
Já ninguém está a falar em casa
Quem é que fala em casa, apartamento, estúdio?
Um quartinho
em Odivelas de baixo, que seja, na Reboleira de Cima
A vários transportes de distância do centro
Depois perguntem ao António se é fácil arranjar emprego
Lisboa ferve, o futuro fervilha, pipoca
Novas profissões, nova gente, co-working, home-working
Precários flexíveis
Cool
Desde que no seu cartão de cidadão não esteja escrito que nasceu em 1958, ou qualquer ano 
remoto desses
O António mandou currículos
Nos currículos vinha a fotografia
Os patrões ligavam a dizer
Oh António, você não se enganou na data de nascimento?
E o António, bem a minha data de nascimento é 1958
E os patrões, ah, na fotografia parece muito mais novo, quer dizer então que vai fazer 60
E adeus que se faz tarde
Foda-se que se faz tarde
Faz-se muito tarde na cidade mais cool da Europa
Portanto, o António ainda não conseguiu viver com o seu amor
Ele pode varrer, ele pode lavar pratos, ele está por tudo
Até conduzir um tuktuk, pois claro, mas para isso precisava de tirar a carta, e para tirar a 
carta precisava de 300 euros
O António. 
Viveu tudo, e viveu para contar 
em português, inglês, francês, espanhol



7

Comediante nato
E quando toda a gente à sua volta dá a enésima gargalhada
Com as peripécias de como foi parar à cadeia pela primeira vez por homicídio involun-
tário, ou de como arranjou emprego a vigiar a bófia no Casal Ventoso, antes de passar à 
bolsa, que é como quem diz, à venda da branca, do cavalo
quando toda a gente já engrenou uma gargalhada na outra, o António pára tudo, a roda, e 
a rota dos astros, e diz
Eu estou-me a rir mas há 15 anos que não vejo o meu filho, a minha mãe morreu há cinco 
anos e eu não a via há 30
Estou-me a rir mas tenho muita tristeza dentro
E os olhos dele estão vermelhos
Uga!
Era o grito da vigia quando vinha a bófia
E quando não tinham a certeza se era bófia
U!
Meio-alerta
Uga! Uga!, gritava o António e dezenas de vigias, Casal Ventoso abaixo
E a bófia vinha e dava-lhes bofetões, e pontapés, os que vinham à paisana, porque os far-
dados era ao cassetete
Fora os infiltrados, que se disfarçavam até para entrar na fila dos agarrados
Centenas de agarrados
Dormiam em tendas
Picavam ali mesmo
Arranja-me um limão, um algodão, uma carica
Um dia o António conheceu o seu actual amor
E ela pediu-lhe que fizesse o teste
Ele fez
Deu positivo
Tinha acontecido, algures nos seus onze anos de Casal Ventoso
E já a tinha infectado
Mas até hoje é o seu amor
Vendeu, comprou, cheirou, picou
Picou tudo, picou tanto que deixou de ter veias, picava na cabeça
Roubava o que fosse
Via uma gaiola com um canário, lá ia o canário para a troca
Uma madame deixava o cãozinho à porta da pastelaria, nunca mais o via
António aparecia com ele no Casal Ventoso
Quanto me dás?
Só não podia ser um rafeiro
Tinha de ser um cão jeitoso
Roubou de tudo
Porque esta vida é assim, viver para aquele flash
Pah!
O flash da branca antes de o cavalo bater
Mas agora não
Agora nem metadona
Nada
Limpo
E conta os dias até 21, que é já segunda-feira
O dia em que o seu amor chega a Lisboa.

III

Felizmente está sol porque é Maio
Mas o Inverno foi chato ali para os lados do viaduto de Santa Apolónia
Sabem, aquele viaduto depois do Lux, para quem vem do Terreiro do Paço 
É aí que mora Edgar
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Não no Terreiro do Paço, nem no Lux, nem em Santa Apolónia, mas debaixo do viaduto
E no Inverno é chato porque quando chove aquilo alaga tudo, e os clientes habituais do 
Lux, e das Pizzas, e da Bica do Sapato, curvam a abrir, e um gajo apanha com a água, com 
a lama
Os clientes que já eram habituais quando Lisboa ainda não era a cidade mais cool da Europa, 
e portanto são os genuínos avós e pais do cool de 2018
Edgar está por fora desta genealogia alfacinha antes de mais por ter crescido no Norte, 
onde aos 15 anos começou a trabalhar numa pastelaria
Era a pastelaria de um retornado vizinho,
a mãe de Edgar foi falar-lhe e Edgar acabou a servir às mesas
Passava por 16 porque jogara basquete, era alto, ninguém se espantava
E aos 16 já era legal
Depois, por onde continuar?
Tropa, marinha, fuzileiros
fábricas
desemprego
álcool
droga nem tanto
uns olhos azuis de espanto
pestanas reviradas, que fariam a inveja de qualquer drag, qualquer madonna
uns braços, umas mãos de estátua
o Edgar
encontram-no a arrumar carros nas manhãs de Santa Apolónia
Sabe onde é que a cada dia há distribuição de massa, de sopa, a que horas
Arranjou uns oleados para o Inverno, em volta do cartão, e os clientes habituais do Lux já 
não o salpicam
Hoje apareceu-lhe um daqueles biscates
Um tipo a quem arrumou um carro
Deu-lhe um euro e depois disse
Ouve lá, vens como ajudante de pintor
Edgar nem sabe bem quanto será à hora
Suspeita-se que menos do que os carros
Mas não é preciso saber muito, ser mestre
Só lixar umas portas, fazer a parte chata
E quando acabar a jornada, Edgar pode voltar à leitura da sua História das Religiões, o 
último livro que requisitou
Ler é a sua grande adição, disse ele,
É um leitor verdadeiramente furioso
Começámos a falar de livros quando estávamos a falar de opiáceos
Porque a propósito de opiáceos o Edgar disse 
Camilo Pessanha
Sim, o Edgar disse Camilo Pessanha, isto não é literatura
E passado um bocado, quando a conversa já se tinha bifurcado noutros jardins
Voltámos lá
Ao Camilo Pessanha
E o Edgar começou a dizer a Clepsidra de cor
Eu vi a luz em um país perdido
A Raquel, e o Fernando, e o António, que estavam lá
Sabem que isto não é literatura
Até o Tomás Henrique, a Lara Cristina, ou Lara Fabiana, quem sabe
O Edgar leu a Clepsidra porque ia para a Biblioteca de Ovar e aquilo era a caverna do Ali Babá
Ninguém o orientava, ninguém o orientou
Calhava de se achar na filosofia, por sorte na prateleira do Nietszche
E ia tudo a eito
Assim Falava Zaratrusta, Para Além do Bem e do Mal, Ecce Homo
Raquel, Fernando, António, digam lá se não era
O Edgar, que aos 15 anos foi posto a servir numa pastelaria, e agora mora por baixo do 
viaduto depois do Lux, na cidade mais cool da Europa, na verdade mora na filosofia de 
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Frederico Nietszche
O que não mata faz-me mais forte
Naquela altura não importava entender, percebeu ele, sabe ele
Só a música era bonita
Leu Nietszche pelo feitiço, pela canção
Por isso, quando a Clepsidra apareceu, estava preparado
aquelas palavras eram um Oriente
E segunda-feira lá estará, como ajudante de servente, numa obra de Lisboa, mais uma, 
neste ano da graça de 2018

Alexandra Lucas Coelho com Raquel Violeta, Andreia Mareque, Edgar Mestre,
Fernando Espada, António Seco, Aaron Nespereira na Mouraria

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

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

Falamos Tudo
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A RAIVA DE GUARDAR AMORES

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

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

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

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

TROCA-PÉS

É assim que dançamos de improviso
os nossos dias. 

COMO DEUS

You got me like God 
(Rihanna)

Perdi deus 
no lago dos patos
do Campo Santana.

Perdi deus
e vim à tona
de penas na boca. 

Os anjos 
e o medo 
agarram-nos.

Seiva Bruta
Poemas de amor-ódio, queda e paraíso 

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

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

Falamos tudo.

Nuno Milagre com Alfi Afonsina, Ilda Viviane Kalenga, Lana Amadou Ologbenla,
Ramazam Darwishi, Louis Sidoile Ngoinim Ngoinim, Louick Jolivet

no Centro Português para os Refugiados, Bobadela
Ilustração João Cabaço



12

POSSESSA

Quando paro 
sopram-me
vozes ao ouvido.
Um espírito entra. 
Danço solta no fogo. 

I DEFY GRAVITY

No sono 
caio e acordo.
Antes de cair 
no sono 
estremeço
é como 
se fugisse
o corpo
ao cair em si.

Cai-me 
o telemóvel 
das mãos,
entretido
com vídeos 
de unhas.

Já fui.

ODISSEIA

Ulisses volta. 
O cão morre.

BÍBLIA

Deus é deus e diabo.

REGRESSO AO FUTURO

A música está na cabeça. 
Danço na varanda 
como um robot
de sangue salgado ao sol. 

FALTA DE PRESENÇA

Nas aulas, perco-me na galáxia. 

FALTA DE MATERIAL

Estalo os dedos e ainda estou aqui.

TOCA

Os espilros
fogem às vezes 
como eu
para dentro de mim.

Tento tocar em fantasmas. 

ANIMAL LENDÁRIO

Mistura de homem, mulher e desodori-
zante. Assombra o ginásio da escola. 

MANHÃ

Toca o despertador. 
Bato três vezes na madeira. 

METUBE

O meu acordar não tem muitos views. 

UMA CASA NA ÁRVORE

O paraíso é todo verde
e os pássaros
fazem perlimpimpim

K-POP

O paraíso 
é um poiso 
na Coreia
e os pássaros riscam 
o ar em hangul

RASTABRELAMBAM 

Cidade da Alemanha
onde ninguém sai de casa
Aleluia. Aleluia. 
Saí de lá.

FIM DO MUNDO

Ia para a lua. 

DESENGANO

Uma vida de praia, até ao sol posto?
Trabalho, dinheiro por suor no rosto.

O resto, se calhar, calhou.
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LONELY, I’M SO LONELY

Pode ser que na morte se viva, seja como for:
como na sala usamos o telemóvel em silêncio
– e deus, sem dar por isso, como um stôr.

ÉS O TEU ÚLTIMO AMOR

Bem sei que há de doer
mas se der para cantar
antes quero morrer devagar.

ALARME

A morte lenta entra-te aguda
aos solavancos pelos ouvidos. 

DEXA MUNDO GIRA 

dexa ele anda a roda
(dexa dexa)
dexa bu raiba bai
(Apollo G.)

Eu sei. Mas não sei se ele deixa que eu deixe. 

SINA

Se sonhas
o mesmo sonho muitas vezes
ele acontece
ou não.

Miguel Cardoso
com Ana, Beatriz, Hugo,

João, Jorge, Maria,
Miguel e Rafaela,

do 6º ano, 2ª turma,
da Escola Secundária

Gil Vicente
Ilustração Nadine Rodrigues
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Posso até ser velha pra fazer um rap
Mas tu és tão novo pra ‘tares nessa trap!
Armadilha ratoeira talvez brincadeira
foi descuido ou foi bufice 
Talvez palermice

As contas já foram feitas,
o tempo está a passar,
as rimas parecem velhas feitas de cu pró ar
E se pensei que podia
desenrascar um hip hop,
em 2 horas 2 dias o que saiu foi um flop
Foi descuido ou foi burrice 
Grande palermice

Esvaziada de palavras
Só me resta escrever
Fingindo que estive a ter
conversas só com o olhar

Vou-me pôr a inventar, o que se calhar 
é verdade, acerca destes dois dias num 
palácio da cidade:

Eram 9 cavalheiros educados e bonitos.
Faziam grande uso de metáforas, o que 

revelava grande sentido de humor e con-
seguiam estar imóveis bastante tempo 
em bela pose para que se lhes fosse feito o 
justo retrato em tinta de nanquim.

Apreciadores das belas artes falavam 
sobre variados artistas nacionais e es-
trangeiros e rubricaram sobre o papel de 
cenário palavras de ordem anarquistas e 
alguns códigos revolucionários em bela 
caligrafia.

Às vezes fingiam que se zangavam uns 
com os outros só para animar o salão.

Me desculpem os leitores
Ou autores ou quem estiver
Sobre aquilo que ouvi
Vou preferir não escrever

Que eu cá não sou de bufar

Ana Deus com Castro, Tiago, Lúcio,
Gémeo, Fábio, Kevin, Machado,

Elias, Comboio e Nuno Sousa
no Centro Educativo Santo António

1.ª LIÇÃO DE VIDA

Nas próximas férias faço um filho. No próximo filho faço férias. Estava apenas a brin-
car. Enfim não estou a brincar. Preciso de um filho para aprender. Preciso de um filho 
para ensinar. Ensinar a lavar os dentes. Ensinar a jogar à bola. Aprender a lavar a bola. 
Aprender a jogar aos dentes. Aprender a viver sem esmola. Aprender a viver sem os 
ausentes. Aprender a tomar banho. Aprender a tomar parte. Aprender a partilhar. Nem 
tudo na vida são banhadas. Espero eu.

Para aprender é preciso ensinar. Ensinar a dobrar a roupa. Aprender a dobrar a lín-
gua. Ensinar a lembrar. Aprender a esquecer. Ensinar o respeito e aprender a ser respei-
tado. E tudo isso aproveitando cada ocasião. Mas só aquelas que não fazem o ladrão. 
Aproveitando as lições de vida. E sobretudo a vida depois das lições. Porque ninguém 
nasce ensinado. E o mais engraçado é que só se aprende o que já se sabe. A novidade 
não cabe nas cabeças velhas. A velhice não cabe na novidade das cabeças. As cabeças 
não cabem.

Nas próximas férias faço um filho igual a mim. Estou só a brincar. Enfim não. Estou só. É só.

Rap trap
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2.ª LIÇÃO DE VIDA 

Se queres saber, ó tu que escutas,
dá-me vontade de entrar 
pela televisão adentro
e matá-los a todos.

Se queres saber, ó tu que estudas
eles batem nas mulheres, nas mães,
nas irmãs, nas namoradas,
mas elas fazem-se
de muito amantes e de muito amadas
até parece que precisam 
de ser infamemente maltratadas.

A minha namorada pediu-me 
que a espancasse.
A minha irmã pediu-me
que desancasse no namorado.
Eu disse à primeira
que tenho asco de ser carrasco.
E disse à segunda que só bateria
se ela me prometesse 
que nunca mais o veria.
Mudaram ambas de ideias:
e assim se pouparam duas tareias.

3.ª LIÇÃO DE VIDA

Dez filhos teve a avozinha
e vinte a mãezinha dela.
Os tetravôs trabalhavam
de sol a sol sem feriados
e os pais desses desgraçados
viveram na servidão
em tempos que já lá vão.

Saudosos dias de outrora
em que os putos mourejavam
porque não iam à escola
e as suas mães só largavam 
os tachos e a vassoura
para parir e aleitar
ou acudir à lavoura!!!

Ó tempos que já lá vão
voltai só por uns instantes
para mostrar aos ignorantes
que nem sempre a tradição
fez felizes os mortais
que por cá passaram dantes
e não voltarão jamais.

A vida dos que passaram
e antes de nós penaram 
obedecendo aos tiranos
pais patrões chefes e amos
e aos déspotas se vergaram 
durante anos e anos
não é exemplo ou padrão.

Bruxas, hereges, judeus,
utopistas e sandeus
acabavam na fogueira.
Só uma religião 
podia ser verdadeira
e em nome de um certo deus
reinava a devastação.

O passado cheira a esturro
e a vida do ancião
camisa de sete varas
nem por sombras poderia
moldar um melhor futuro
romper grilhões e amarras
com o furor da poesia.

Regina Guimarães com Moura,
Nandinho, Talhante, Almeida,

Sheikh, Andrade, Lopes,
Madeiras e Miguel Carneiro

no Centro Educativo Santo António
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não gosto de ler.
também não gosto de perder nos videojogos.
nem de ver perder o meu clube de futebol.
mas sobretudo não gosto de ler.
assim como não gosto de deixar coisas

que tenho nas mãos
caírem no chão.
não gosto de ler,
como também não gosto de certas pessoas.
não do que estas pessoas fazem,
nem do que elas dizem, ou deixam de dizer.
não gosto de certas pessoas, e ponto.
não gosto do simples facto de que certas 

pessoas
existam.
e também não gosto de ler.
não gosto de ler jornais.
de notícias.
de bairro.
de desportos.
também não gosto do jornal do metro.
não gosto de ler.
não gosto de ler nem posts de facebook.
muito menos blogs.
sites de notícias.
wikipedia.
google tradutor.
não gosto de ler.
não gosto de livros de histórias.
não gosto de livros de poesia.
não gosto de livros de receitas.
não gosto de livros didáticos.
não gosto nem de manuais de instrução.
não gosto do dicionário.
não gosto da bíblia.
disseram-me para experimentar ler banda

desenhada.

não gosto de banda desenhada.
por isso acredito que pode-se dizer que ler
é uma coisa da qual eu, pessoalmente,

não gosto.
no entanto não se pode dizer
que eu não goste, de todo, dos livros.
porque há um livro que eu até gosto.
chama-se livro de reclamações.
vi-o certa vez numa loja.
não sei o que ele estava para ali a fazer.
não era sequer uma loja de livros.
eu não vou às lojas de livros.
mas o tal livro de reclamações é um livro
que até está bem feito.

confesso que não sei quem foi que o escreveu,
mas se tivesse sido eu,
nele estaria escrito o seguinte:
1. não deveria haver trabalhos de casa.
2. os professores deveriam chegar nas aulas
sempre um pouco mais tarde,
e sair sempre um pouco mais cedo.
3. não deveríamos ser obrigados a deixar

os nossos telemóveis
dentro de uma caixa de sapatos
durante as aulas.
4. deveríamos poder ir à casa de banho
quando nos apetecer.
5. as cidades não deveriam ser como um

jogo de minecraft
onde um player mais forte do que eu pode 

vir com uma picareta
e derrubar a minha escola, para construir 

um hotel por cima.
6. deveriam haver menos guerras.
talvez nenhuma guerra.
talvez alguma, mas definitivamente menos

que as que há hoje.
e menos crimes também.
e sobretudo menos, mas muito menos
pessoas chatas.

Luca Argel com Fábio Pinto,
Jéssica Oliveira, Júlio Fati,

Paulo Santos, Rui Pedro Ameijides,
Tomás Salgado, Mariana Moura,

Joaquim Santos
(Assistente Social da QPI)

e PAM na Qualificar Para Incluir
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A mentira é uma necessidade,                                         
um direito ou um dever. 
Entre todos, um deve ser, 
porque toda a gente mente
ainda que só por um dente. 

Mas se toda a gente mente, 
não mente sempre.
Nascemos com dois radares, um de cada lado, 
as bochechas
e o nariz virado para a frente, 
esse eu que nunca mente.

A boca brada tenho isto, aqueloutro, 
faço e aconteço, 
mas o nariz, impávido, não paga esse preço. 
Nem sempre resulta
para a boca que mente, 
um nariz que só exclama quando está doente.

(E para apanhar um mentiroso
nada melhor que um nariz competente.)

Para os olhos que negam o seu amor
logo as bochechas incandescem,
como se gritassem em plena goela
é mentira é mentira, o coração que o diga!

E a mente, será que nos mente?
Se a culpa é grande, é castigo que baste,
não bata mãezinha, não bateu e já estou 

arrependida. 
Se a culpa falha, arranjo no vizinho o culpado
e amanhã, pela culpa do vizinho, sou eu 

que pago. 

Se não se acha culpa na mentira, é mentira 
de ira:

uma tempestade de mentiras, palavras 
impensadas

e desculpa só depois da zanga findada.

A mentira é boa quando a verdade zoa
- dá vontade à gente de seguir em frente.

Há a mentira espião, 
que é um lobo a fingir ser ovelha,
um tomate a fingir ser cereja, 
ou um ladrão a fingir ser irmão.

E o gato que passa por lebre,
é mentira que nunca comi.
Verdade verdade, é ganso que passa por cão, 
ou o medo irracional de um anão.

Há também as mentiras inventivas, 
que nos desdobram desta para outra vida:

acredito que sou Ulisses, 
quando leio no Ulisses a minha valentia. 
Acredito que sou vilão
quando vejo no vilão uma graça de rir, 
um esconderijo de criança, 
uma vontade de justiça. 
Acredito que sou poeta
quando a chuva chora, 
quando o bule bule, 
quando a almofada afunda.

«Mentira é todo o chavão!» 
A verdade precisa de muitas mais palavras
- às vezes rimam, outras vezes não.

É mentira o jogo que vivo, 
o filme que vejo, 
a memória que levo? 

Breve tratado da mentira
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E o que não se sabe, 
é mentira ou verdade?
A sodona ciência explica com um talvez 
para não cair no erro que fez da outra vez.

A mentira é inventiva,
evasiva, apelativa, destrutiva, antidepressiva, 
aumentativa, diminutiva, facultativa. 
Se for ao dicionário, 
não faltam palavras terminadas em mentira. 
A verdade seja dita!

Reconversão
Multidão, solidão: termos iguais e convertíveis.
Baudelaire, «As multidões» in O spleen de Paris

Nunca se está suficientemente só.

O outro bem dizia que todo o mal do mundo vem de não sabermos ficar sossegados 
no nosso quarto. Uma pessoa precisa de distrair-se – em distrair há trair –, de se atordoar. 
Uma pessoa tem medo da solidão. Porque os outros em nós, há muito que os condenámos 
à perpétua reclusão no falso fundo do nosso espírito, que os enclausurámos na masmorra 
da suposta personalidade, isto é, da imagem bem comportada à qual nos esforçámos tanto 
por corresponder e na qual eles seriam como que nódoas. Já sofremos mais que bastante 
para aprender a calar, a calá-los. São inúmeros: a criança desobediente, o sonhador, o obs-
tinado, o ingrato, o temerário, o trocista, o troçado, o guloso, o porcalhão, o malcriado, tan-
tos e tantos. Poderiam fazer-nos companhia, aquecer-nos até. Mas seria necessário arranjar 
tempo para os libertarmos, para forçar as fechaduras do coração, para arrombar as portas da 
memória. Ora temos medo deles, ou seja, de nós mesmos. Deu-nos tanto trabalho amarrá-
-los, amordaçá-los, abafá-los. Integrámos tão completamente, à custa de os copiarmos, os 
modelos politicamente correctos, os códigos de conduta, a etiqueta. Fizemos da hipocrisia 
uma segunda natureza, ainda que, no fundo, só a nós próprios mentimos.

Os outros, os que não são nós, que se mantêm exteriores, também aprenderam a fingir. 
Fazem de conta que nos escutam, que nos compreendem, que nos aprovam. Tranquili-
zam-se ao verificar que somos tão infelizes como eles, que sofremos da mesma solidão 
auto-infligida, que não são os únicos a vegetar nesse murcho desespero. Para deixar de 
viver tão-só em aparência, nas e para as aparências, para rasgar essa solidão como se fora 
um abcesso, seria preciso, no mínimo, o amor. Mas aprendemos a reserva, a desconfian-
ça, a satisfazermo-nos com promessas que, sabemos de antemão, não serão cumpridas, 

Mas e agora? 
Se substituir a palavra mentira pela palavra 

verdade, 
torna-se mentira o que antes era verdade?

A mentira é uma coisa e o seu oposto.
Talvez a verdade habite no meio, 
seja o dentro da mentira, 
como a pessoa é o dentro do corpo.

A verdade precisa da mentira para saber 
que está viva.

Daniela Duarte com Francis Ribeiro, Rúben Filipe, Maria João,
Luana Silva, Iolanda Moura, Leandro Soares, Leandro Silva,

Elisa Rodrigues e Regina Guimarães 
na Qualificar para Incluir
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a esperar uma felicidade sempre adiada para amanhã. A diferença entre a felicidade e a 
infelicidade é que da primeira nunca nos sentimos saciados, que queremos estendê-la, 
espalhá-la, enquanto à segunda nos habituamos. Além disso, para sermos amados, seria 
necessário abrirmo-nos, descobrirmo-nos, mostrarmo-nos fracos, vulneráveis. Só consegui-
mos ultrapassar os medos olhando-os de frente. Mas quebrar a nossa imagem é coisa que se 
paga seguramente com mais de sete anos de má sorte. Até temos medo de amar, refreamos 
os sentimentos. Pois no amor há loucura, além de haver cegueira.

Então contentamo-nos com a companhia. Boa ou má, não nos fazemos caros. Como 
se o peso do sofrimento dos outros aliviasse o nosso. Habituámo-nos a baixar a cabeça, a 
caminhar curvados. Talvez bastasse erguer a cabeça mas nem sequer experimentámos, 
fomos bem treinados. Aprendemos que tudo tem um preço, então pagamos. Certificamo-
-nos de que a nossa tristeza sob o sorriso é partilhada. Que estamos entre danados. Pode-
mos esbanjá-la à vontade, a bolsa da infelicidade fica sempre cheia. Chega para todos e 
mais alguns. Multiplica-se (ou divide-se) mais facilmente do que pãezinhos.

Nunca se está suficientemente acompanhado.

Saguenail com António, Armando, Carlos, Diamantino, João, João Miguel, José, 
Lima Pereira, Lucília, Manuel, Maria da Conceição, Miguel, Porfírio, Rodrigo, Rui, 

Serafim, Sérgio, Vítor, Carlos, Constantina, Helena, Madalena e João Alves
na Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra
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O mundo é maravilhoso
A vida é a embaixatriz
Sendo assim é curioso
Eu devia estar feliz

Então porque choro eu
Porque grito no deserto
Porquê este medo meu
Porquê prà fúria desperto

Tudo é negro, tudo é branco
É mesmo perturbador
Buraco negro ou branco
Coraçãozinho tambor  

Não consigo pregar olho
Nesta noite sem luar
Sem as cores e sem desejo
Infortúnio a dar a dar

Tenho frio em todo o corpo
Deveria levantar-me
Para fechar a janela
Não vá eu evaporar-me

Tudo é negro, tudo é branco
É mesmo perturbador
Buraco negro ou branco
Coraçãozinho tambor  

Assim que fecho os meus olhos
As cores aparecem sim
Camafeu ó camafeu
Pontapé no rabo e plim

Revejo a minha madrinha
Depois de longa viagem
Penteada de rainha
Numa nuvem carruagem

E fazem-lhe grande festa
Toda a família se agita
Nas cabeças há bonés
De cor berrante que grita

Tudo é negro, tudo é branco
É mesmo perturbador
Buraco negro ou branco
Coraçãozinho tambor  

Em breve é toda a rua
Que faz a festa d’arromba
E uma flor violeta
Explode como bomba

As suas pétalas voam
Para longe para o Sol
Eu chegada ao pé do pólo
Adormeci no lençol

Tudo é negro, tudo é branco
É mesmo perturbador
Buraco negro ou branco
Coraçãozinho tambor  

Gérard Alle e
Laurence Vilaine,

com os alunos
do colégio de

Ailly-sur-Somme:
Océane, Sonia,

Maéva, Romane,
Léonie, Charlotte,

Léna, Emelyne,
Brittany e Nathan

Ilustração Fraco
Tradução João Rodrigues

Buraco negro buraco branco
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Escutem,
é o meu coração que bate

Escutem, é o meu coração que bate

Bate por essa gente só, por essa gente que amo e que não quero perder
Bate por esses pobres na rua, e bate também por ela,
ela que tem medo de partir, ela que refilava muito, ela furiosa, 
ela que nunca esquecerei pois foi com ela que nasci.
Sim, escutem o meu coração que bate pela minha mãe. 
Escutem-no a bater pela Terra, escutem-no ainda a bater como um louco.

Escutem o meu coração a bater.
Escutem-no bater por essa paz 
que nos dá vontade de amar.
Bater por essa arte que nos faz deitar tão tarde
por esse estilo e essas críticas menos fáceis. 
Sim, escutem o meu coração que bate
por essa criança cujo pai partiu para a guerra.
Por essas mulheres violadas e torturadas
Por esses modelos de feminilidade cuja virgindade é profanada
Por toda essa gente que os presidentes mandam matar.

Escuta, é o meu coração que bate a compasso com o teu
Escuta, é o meu coração que bate para que sorrias como eu
Escuta os nossos corações juntos, unidos para sempre
Escuta este vulcão de amor e de loucura,
Escuta a vida a pulsar nas nossas veias
Escuta 
Escuta

Escutem, é o meu coração que bate
Bate por todas essas belas coisas que quero descobrir,
Bate por esta árvore, por esta flor cujo nome desconheço
Bate por este estrangeiro de pele negra, 
por este pão que ele me dá, por esta fome subitamente saciada, 
pelo meu nome que os seus lábios murmuram.
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Não podemos contar tudo.
Não podemos dizer tudo o que temos 

nas nossas cabeças, é confrangedor.
Então, aparecem os silêncios. Silêncios 

na conversa.
Entre as pessoas.

Todos temos sonhos.
Ir ao Japão!
Agarrar uma estrela e pendurá-la ao 

pescoço como se fosse um colar.
Ser presidente da República!
Ter um unicórnio!
Há sonhos que podemos realizar, mas 

muitos que nunca realizaremos.
Sim.
Por exemplo, fazer voltar uma pessoa que 

está morta e de quem gostávamos muito.
É um sonho que faz chorar.

Chorámos um bocado. Isto também é 
confrangedor, as lágrimas sobem-nos aos 
olhos e nós escondemos, é normal, não 
queremos que isso se veja, dizemos que 
os outros não têm nada a ver com isso, e 
então tentamos rapidamente falar de ou-
tra coisa. É verdade que falar de serpen-
tes, de vomitado e das bacias da casa de 
banho faz sorrir. É verdade que falar de 
unicórnios, picardias e de pessoas bizar-
ras faz secar as lágrimas!

Se os rapazes choram, dizem que não 
são verdadeiros homens.

Na verdade, não queremos que haja silêncio.
Eu estive quase para morrer antes de 

nascer! Sim, porque no dia em que a minha 
mãe devia abortar, morreu a minha avó.

Por vezes gostaríamos de saber tudo 
do princípio até ao fim. Por exemplo, eu 

Os silêncios

Escutem, é o meu coração que bate
Bate por essa piedade, por essa mão estendida, por esse sorriso no fim do mundo
Bate pelo sonho dos outros, bate pelos meus, por amanhã
Bate por essa mulher que se esgota a alimentar os filhos
Por aquelas que, batidas, já não terão tempo de sofrer
Bate por esses órfãos, meninos sem papéis deitados em cartões
Bate por esse homem que não tem outra solução senão deixar-se ir.

Escutem, é o meu coração que bate
Bate para vós, convosco e junto de vós ao mesmo ritmo 
Escutem os nossos corações, escutem esse tumulto quando estamos juntos
e os nossos corações batem em uníssono
Sim, escutem o vosso coração tecer e construir a felicidade, 
escutem esse som de tambor escondido no vosso peito. 

Escutem-no
Escutem-no e dêem sempre o melhor de vós mesmos
Escutem a vida e a esperança
Escutem a raiva e a coragem 
Escutem a fome e a pobreza
E façam barulho
Ainda mais barulho
para que os nossos corações nunca parem de bater.

Pascal Millet com Élise, Lola, Orlane, Mary, Marine, Marie,
Ophélie, Camille e Sandrine, para o collège Bois l’Eau em Bernaville

Ilustração Zetlaoui
Tradução Manuela Torres
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sou francesa e talvez das ilhas, mas não 
sei quais. Eu sou portuguesa por parte do 
meu avô, um pouco bretã. Polaca e... po-
laca e não sei mais.

Mas quando morremos, será que ainda 
refletimos?

Os silêncios fazem refletir.
Nos silêncios podemos chorar, já disse 

isso, não é grave, e aliás fizemo-lo. Depois 
sentimo-nos menos sós.

Mas há também silêncios alegres.
Silêncios que aborrecem. E isso tam-

bém não é grave. Como há perguntas sem 
respostas, há aborrecimento nos silêncios.

Nos silêncios, metemos um piqueni-
que, as margens do Somme, e canções. 
Isso, isso põe cor, «o coração que bate, 
baixinho, docemente», dissemos bom dia 
aos carros que passavam, zangámo-nos 
um bocado, a raiva faz-nos ficar verme-
lhos, e isso também está bem. Furámos o 
meio das flores para fazer coroas, ficámos 

com dores nas pernas, enfim, isso não é 
bem verdade, talvez alguém tenha dito 
isso, só para encher um silêncio! Mas fo-
mos picados pelas urtigas, isso é verdade! 
Inventámos uma história, de uma rapa-
riga que se foi esconder em casa da avó, 
descemos a colina a correr, fizemos cho-
ver pétalas!

Aliás, eram pétalas brancas.
Então, esquecemos que tínhamos medo 

do vazio e da tempestade, dos milhares 
de coisas que temos na cabeça e que nos 
impedem de dormir.

Não são importantes, os silêncios.
São as palavras que não vêm. Quería-

mos, mas ficamos bloqueados. Talvez te-
nhamos medo de que os outros não gos-
tem das nossas palavras.

Também falámos com os olhos.
Talvez nem nos tenhamos apercebido disso.
Falámos enquanto oferecíamos um 

bombom, um sorriso, e contando o núme-
ro dos nossos passos.

Laurence Vilaine com Brittany,
Charlotte, Émeline, Léna, Léonie,

Maëva, Nathan, Océane,
Romane, Sonia.

 (Grupo com Gérard Alle
e Aude, a documentalista do CDI)

Ilustração Fraco
Tradução Maria do Rosário Boléo
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Cólera
Não quero esses deuses tristes
Que embaciaram a minha infância
Não quero mártires desses
Que fazem gemer as catedrais
Não quero deuses desses*

Desta visita, levamos entre os dentes 
pelo menos dois séculos! A vida das Car-
melitas! Casada com Deus, dote incluído! 
Proibição de falar, de todo o contacto com 
o mundo exterior, um universo carcerá-
rio que faz parecer o de Mandela um de 
cinco estrelas! Por que razão o sofrimento 
e a frustração alegrariam a eventualidade 
de um «Mais alto»? Menos que reclusas, 
voluntárias e submetidas, elas são segu-
ramente exiladas da vida…

Exiladas… Como esses companheiros 
da miséria que nos acompanhavam, en-
fiados num imbróglio administrativo que 
os leva às fronteiras da expulsão, crianças 
incluídas…

Paciência para o exílio
Fui eu quem o escolheu
Paciência para o exílio
Estrangeiro para onde quer que vá, paciência*

Sei bem, em certas bocas, putrescentes 
logorreias, insidiosas e quotidianas, en-
carregadas de te perverter o entendimen-
to! Dessas sibilinas orações que transfor-
mam o emigrante em responsável pelo 
desemprego ou clandestino, o clandesti-
no, terrorista e o terrorista, encarnação do 
Mal! Adivinho-os a mil léguas de distân-

cia, esses «proléticos» bem falantes que 
te enevoam o cérebro com grandes equi-
valências, procurando fazer passar a lai-
cidade por aceitação amável de todos os 
obscurantismos, a procura da espirituali-
dade por uma guerra santa! Todos esses 
semânticos pornógrafos, que te impin-
gem um carregamento de licenças como 
se fosse um plano social e cadáveres como 
danos colaterais. Virá o tempo em que 
poluiremos as suas cheiíssimas e cancero-
síssimas bexigas com as nossas lanternas 
insubmissas! Lanterna à qual teremos o 
cuidado de pendurar alguns teóricos da 
mundialização, do politicamente correc-
to e do comércio livre! Estes ejaculadores 
precoces verbais que te impõem, a pan-
cadas de media, que a mundialização é 
uma necessidade, o politicamente correc-
to uma panaceia e a livre troca o futuro da 
humanidade!

Encocacola-os, o último orifício pelo 
qual eles ainda se soltam, enche-os com a 
própria estupidez, põe-os fora de si com 
a sua auto-suficiência hierárquica, com a 
sua fatalidade mundializadora, castrado-
ra e liberal, até que expludam! Domqui-
xotemos os seus nauseabundos, especu-
ladores e bolsistas moinhos privados e 
inventemos a tua vida, meu irmão, minha 
irmã na utopia! Imagina o que jamais eles 
poderão compreender, encerrados que 
estão nas suas bolsistas, repressivas e pa-
téticas orgias, fantasma a tua existência e 
lampionisa as suas cabeças com as nos-
sas fraternais grinaldas a fim de iluminar 
com a sua confrangedora auto-suficiência 
os nossos bailes libertários e os nossos mi-
litantes desejos…

Patrick Poitevin-Duquesne
com Lydie Baudelin,

Térésa e Vladimir Lekgegaj,
Dalila Mathra,

Malika Ben Merieme,
Gabriel Yacoub*

Ilustração Zetlaoui
Tradução João Rodrigues
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Em Amiens existe a casa de Júlio Verne 
e a casa do meu tio.

Na casa do meu tio há portas a sério 
que se abrem e que batem.

Na casa do Júlio Verne há uma porta 
falsa pintada.

Que há atrás de uma porta falsa?

Em Paris há o castelo de Versalhes.
Há também a minha cunhada, que é a 

nova mulher do meu irmão, e o grande 
triângulo de vidros e quadrados.

Há também a Torre Eiffel mas há gente 
a mais, por isso não pudemos subir.

Está tudo apinhado de gente. Não se 
pode subir nem descer. No escorrega e 
nos baloiços, e também em minha casa, 
desde que a minha tia e os meus primos 
vivem lá. Não sei até quando, mas acho 
que por muito tempo. É complicado, a 
vida tem gente a mais.

Aqui estou tranquilo. Há livros, árvo-
res que balançam, muito verdes no Verão 
e todas despidas no Inverno, quando só 

têm ramos. Então, vejo a minha escola. 
E depois um gato, que costuma passar 
sem olhar para mim.

Já estou habituado, nunca olha para mim.
Aqui estou tranquilo , mas também há 

muitas confusões. Quem levou a minha 
cadeira?

Charlie.
Não. O Charlie levou a cadeira da Stacy.
A Stacy levou a cadeira do Malone.
E o Malone? Vai levar a cadeira de quem?
O Malone não vai levar a cadeira de 

ninguém. O Malone senta-se no chão. 
Fica amuado.

Por cima da cabeça dele voam os aviões, 
os piões chocam, carregados de palavras 
que vão para longe. Carregados de gran-
des letras muito doces. Por cima, há so-
bretudo o S de Sabrina.

O Théo ensina-nos a desenhar o S. A Sa-
brina é tia dele. Ela tem um S tão gran-
de que cabem dentro imensas coisas. As 
crianças que brincam. E também pessoas 
perdidas: a avó do Théo, que se chamava 

Estender o coração, dedos de seda
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Violette, e que tem cabelos lisos com uma 
crista. A mãe do Valentin. Mas o Valen-
tin era tão pequenino que não se lembra. 
Cada vez mais olha para fotografias.

No grande S de Sabrina, às vezes há 
corações.

O de Kayliah tem dentes. E é para co-
mer crianças. Em todo o caso, é a Anaïs 
que diz isso. Mas Khalid diz que é para 
comer bombons, porque ela tem um co-
ração muito guloso. No grande S de Sa-
brina há também corações muito grandes 
e uns pequeninos que nadam lá dentro. 
Corações muito pequeninos perdidos nos 
grandes. Lá dentro está o do Ezio. É preci-
so termos muito cuidado para não o afo-
gar. Para não cortar nada.

No outro dia, alguém amarrotou-o todo. 
Então é preciso recomeçar tudo. Fazer um 
coração liso sem dentes não é evidente. 
Segurar num coração com os dedos, às ve-
zes é complicado. Coser um grande cora-
ção de veludo, cheio de dobras, não muito 
pesado, para se lutar pelo amor.

Então, venho muitas vezes, na bela cal-
ma das árvores e dos livros ouço o meu 
coração que bate sem medo que o amar-
rotem, sem medo que o descosam. E há o 
meu gato amarelo, que, de tempos a tem-
pos, passa tranquilamente.

Um dia, eu sei, ele vai olhar para mim.

Nadine Brun-Cosme com 
Charlie, Kayliah, Khalid,
Malone, Théo, Valentin,

Anaïs, Stacy, Ezio e Nathalie Millot
Ilustração Fraco

Tradução João Pedro Bénard

A cena passa-se em Doullens, em 2005. 
Casper é um coelho doméstico, cinzento 
e branco, roliço, de olhar expressivo. An-
ne-Sophie, a sua dona, gosta muito dele. 
Gostou dele um pouco mais, algum tem-
po depois, quando ele começou a empur-
rar com o focinho os copos pousados so-
bre a mesa. Não ficou por aí; derrubou-os. 
Uma paixão, uma mania, um vício. Que o 
motivava? É difícil dizê-lo. De qualquer 
modo, Anne-Sophie nunca o soube. Que-
ria mostrar à sua família de acolhimento 
que tinha sede? Pelo contrário, que esta-
va farto de beber água. Pensava, furio-
so, no seu cérebro rodeado de pele de 
coelho: «Quando é que vão parar de me 
impingir água? Quero um pastis! Como 
os humanos… Não há motivo. Não é por 
pesar menos do que eles, por ter orelhas 
maiores, por fazer caganitas redondinhas 
e duras como grandes drageias de alca-
çuz que não tenho direito a emborcar o 
meu aperitivo anisado…» Talvez Casper 
pensasse isso.

E os coelhos da criação de Gamaches 
onde Pierre trabalhava, em que pensa-

vam? Pierre observava-os quando lim-
pava as suas luras. Retirava as teias de 
aranha. E elas, as aranhas, em que pen-
savam quando levavam vassouradas nas 
fuças? Pierre também nunca soube. Tam-
bém não saberá o que diziam os coelhos 
machos quando os castravam com uma 
lâmina. Debatiam-se, soltavam um griti-
nho e voltavam para as luras, pensativos, 
um pouco envergonhados, perguntando-
-se o que iriam poder contar às suas ami-
gas coelhas no baile de São-Valacoelho, a 
14 de fevereiro, ou no baile dos coelhos 
de Daudet, quando não pudessem fazer 
mais do que aquecer as patas num raio 
de lua com a esperança secreta de que o 
astro, tão terno, contribuísse para que os 
seus tintins voltassem a crescer.

Em Doullens, em casa de Anne-So-
phie, não havia apenas Casper. A seu 
lado, um cão da pradaria que fazia «Hi! 
Hi!», suave e aveludado como a casca de 
um camembert normando, mas também 
uma ratazana fêmea chamada Mathy que 
tinha, também, uma péssima mania: re-
cuperar os alimentos na boca dos seus 

Divertida, a sarna ri,
enquanto os animais morrem
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donos. Que ideia, convenhamos! Isso 
não lhe trouxe sorte: morreu com um 
cancro, a Mathy. Por vezes, a vida é 
cruel, mesmo entre as ratazanas. En-
fim, há que dizê-lo, a vida, no fundo, 
é dura para todos. Também é muito 
estúpida porque acaba sempre por 
terminar. Em casa de Anne-Sophie era 
o grande jardim zoológico. Casper, o 
coelho, e Mathy, a ratazana, tinham 
como companheiros de caserna, Tom, 
um cão ruço, meio pastor-de-beauce, 
meio lobo, e sobretudo Nicky, um 
épagneul breton que, num belo dia, 
teve a má ideia de trazer a sarna para 
casa. O raio da sarna propagou-se 
com tal força que tiveram de mandar 
abater Casper, Mathy, Tom, Nicky, o 
propagador, e o cão da pradaria. Não, 
a vida não é apenas dura, também é 
muito estúpida.

Philippe Lacoche com Alexandre, 
Marie-Claire, Ryan, Mathieu,

Anne-Sophie, Gérald, Yannick,
Julie e Pierre

Ilustração Zetlaoui
Tradução Artur Lopes Cardoso 

Dorothée avança, não cai, gostaria de 
deixar-se cair mas alguma coisa a inci-
ta a manter-se direita, impedindo-a de 
tombar. Ela é como um navio apanhado 
numa tempestade, assaltada por ondas 
de fundo dantesco, quero dizer, vagas gi-
gantescas. Muros que se abatem sobre a 
sua vida, monstruosos, como um oceano 
sem piedade. Não poderei encontrar me-
lhor imagem, mais explícita comparação 
para todos os que me escutais no escuro. 
Dorothée é uma heroína mitológica trans-
portada para a nossa época. Mitológica, 
quero dizer, lendária, velha como as das 
velhas histórias sem idade, milenares. 
Esta mulher é uma lenda, a mãe coragem, 
uma deusa arrasada pelo destino, posta 
à prova, sacudida como aquele navio de 
que vos falei no começo deste relato.  

Eu chamo-me Jimmy, sou boxeur. Nas-
ci num bairro mal afamado de Dublin. 
Todas as manhãs, desde os meus quinze 
anos e desde o dia em que deixei a casa 
dos meus pais, que venho às 6 horas para 
o porto e descarrego barcos. E cada dia, 
após o trabalho, vou correr e depois fico 
até ao fim do dia na subcave da bibliote-
ca a bater no saco, a combater, a afinar o 
meu gancho da esquerda, temível, pare-
ce. O local é secreto, nem está inscrito no 
cadastro, nenhuma referência na planta.

Uma noite, antes de sair da biblioteca, a 
ideia tornou-se uma evidência: Dorothée 
procura um alojamento para os seus filhos, 
os seus cães e ela, e eu trabalho no porto 
com acesso directo ao mar aberto… E se 
partíssemos todos para longe da favela 

Billy Billy
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invadidas pelas formigas e pelas baratas. 
Se nos déssemos uma segunda oportuni-
dade? Eu poderia ajudar as pessoas anal-
fabetas a escrever cartas ao governo, ou 
cartas de amor como antigamente, e con-
tinuaria o boxe até ao título. E depois Do-
rothée já não desejaria morrer no meio de 
espumas sangrentas, poderia viver, viver 
enfim, respirar sem remédios, sem grito, 
respirar simplesmente.

Conheceis Billy Billy as andorinhas? Eu 
também não. Dorothée conhece, segundo 
parece. Ela diz isso quando fala de uma 
coisa desconhecida: Billy Billy as andori-
nhas, tal como outros diriam Cu de Judas.
Mas deve existir. Porque não? Lá os pro-
prietários são provavelmente mais hones-

tos. Lá poderemos seguramente encontrar 
uma casa para 5 miúdos com um peque-
no jardim para os cães. Consegue-se. Bas-
taria escondermo-nos algum tempo na 
subcave da biblioteca, apagar as dívidas, 
fazer-se esquecer, depois desaparecer no 
primeiro navio da madrugada, tudo reco-
meçar.

Vou dar uma volta sozinho, andar um 
bocado, reflectir sobre tudo isto. Para já, 
é preciso encontrar um dos cães de Do-
rothée, desaparecido há dois dias. Depois 
fazer compras, já que a viagem se arrisca 
a ser longa até Billy e as andorinhas.

Sou um rapaz afinado, como se diz, 
mas às vezes é mesmo preciso enfiar um 
gancho da esquerda a esta puta de vida.

Hafid Aggoune com
Deborah/Dorothée,

Jimmy
e Corinne,

em Doullens
Ilustração Scaglia

Tradução João Rodrigues

São doze meio chanfrados
a ver coelhos por todos os lados

Quando toca no fim das aulas
dão cambalhotas nos recreios
perdem-se nos carreiros
escondem-se nos canteiros
entram pelos terreiros.

Aí têm encontros sombrios:

A Dama Negra que os olha
com os seus olhos em brasa
pode apertar-lhes o peito
e deixá-los sem vida.

Há que fugir!

A valsa dos coelhos
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Salvar-se pelo portal quebrado
por outros já atravessado.

São doze meio chanfrados
correndo assim por todos os lados.

Num calabouço, as almas malditas,
os inimigos da Dama Branca:
guerreiros, espiões, terroristas,
aguardam o seu castigo.

Uma velha fábrica de tijolo
esconde um velho tráfico:
lá cortam-se cadáveres
e remexe-se nas entranhas
para descobrir onde se esconde o amor.

São doze meio chanfrados
atrás dos coraçõezinhos vermelhos!

Um caiu ao lago
onde nada uma rapariga.
O Mestre das Trevas
espia-a discretamente.
Salva-a de se afogar
e pede-a em casamento.

A água corre em ribeira estreita
onde bebem as cabrinhas
mordida uma das bichas
vira zombie e contamina
o rebanho das amiguinhas

São doze meio chanfrados
malucos por rirem assim de todos.

Ao fundo do jardim
aparece um Desconhecido
com sangue nas mãos
a criança tornou-se adulto:
um reflexo de mais tarde
o futuro num espelho.

São doze meio chanfrados
por acharem que é para sempre

Há que fugir!

Corre, salta, arranha
na teia da aranha.

Os fios estremecem ao vento
os baloiços voam
fazendo-os
mais graúdos e mais miúdos,
mais miúdos e mais graúdos,
mais graúdos e mais miúdos…

Balançar incessante,
da angústia e da ternura
da ferida e do jogo
do riso e do eu.

À beira da infância
os doze coelhos dançam
na vertigem do futuro,

onde valsam uma Dama Negra, uma 
Dama Branca,

um Mestre das Trevas e um Desconhecido 
Sangrando.

Então retomam na cantina
pratos de cenoura ralada…
Faz bem à vista, à vida
e, dir-se-ia, à amizade!

São doze e tão fofinhos
os nossos coelhos maluquinhos.

Alice com Anaïs, Anthony, Antoine,
Dolovan, Kilian, Kimberly, Léna, 

Maëlys, Maximilien, Ryan, Théo, Yanis,
Ilustração Fraco

Tradução Mariana Vieira
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– Ó Tiago, pega na esfregona.
– Que dizes?
– Pega na esfregona...
– Que queres que faça com ela?
– És o único homem. Então, para mu-

dar, és tu que fazes a limpeza! Somos dez 
mulheres e tu és minoritário!

– Eu gosto é de jardinar: tratar das ba-
tatas, das cenouras, das aboborinhas, das 
abóboras e dos pepinos.

– O «pepino» és tu, Tiago! Desde que 
sabes ler e escrever é como se cultivasses 
o teu jardim. E o teu jardim é a tua cabe-
ça-floresta.

– Dá-me daí a cadeira para que eu 
pense nisso tudo.

– Há quanto tempo sabes ler, Tiago?
– Há 10 anos?
– E quantos anos tens? 
– 67! Antes era analfabeto, tratavam-

-me por burreco.
– Nunca foste burro, Tiago, só não foste 

à escola...
– Sim, mas tinha que trabalhar no campo.
– O que é que mudou na tua vida?
– Agora sei ler a lista das compras e es-

crever postais.
– E do que é que gostas na literatura?
– Rick Hunter e Starsky e Hutch!
– Perdeste o autocarro mais uma vez. 

Ficaste na cama: deixa de ver televisão! 
Passa-se o tempo a choramingar a ver o 
noticiário...

– Ler é bom para relaxar, evadir-se, 
imaginar e aprender.

– Consigo ler as bandas desenhadas 
tipo Tintin e Milou ou Titeuf. E livros 
para mulheres frias.

– Queres dizer livros eróticos para mu-
lheres frígidas...

– «Calientes» as mulheres no frigorífico!
– Cala o focinho. Olha que levas uma lam-

bada. Lê antes Mary Higgins Clark e Barbara 
Cartland: literatura que não vale um cu mas 
o essencial é ler para arejar a cabeça.

– Adorei o Diário de Anne Franck! Gos-
to dos filmes de guerra e de resistência!

– A literatura é como uma feira de livros.

– É preciso para todos os gostos: é como 
os legumes da minha horta.

– Tu preferes ler ou escrever, Tiago?
– Ler traz vontade de ler, é um pra-

zer, enquanto que escrever dá trabalho, é 
como a horta...

– Costuma-se dizer que a vida é um jar-
dim, cultivem-no...

– Foi o Voltaire que o disse!
– Mais uma história de terra... estão a ver!
– Tens razão, ler e escrever é como jo-

gar com as palavras... João Pé de Feijão 
podia ser uma bela história para contar!

– Estás a ver como sei bem despistar, hein!?
– Quando penso que nos ralhavam quan-

do falávamos transmontano... que raio!
– Pois, mas faz parte da nossa cultura... 

o nosso sol aquece pra caraças!
– Vai lá explicar isso ao Macron, todas 

essas palavras complicadas... é como es-
crever num curral!

– Quer dizer uma pocilga, não é?
– É isso, a vida não é o país das maravilhas!
– E se lhes disser que no meu jardim 

encontrei um trevo com 6 folhas?!
– Vai dizer isso ao Stephen King!
– Quem é esse?!
– Um escritor que escreve histórias de terror!
– Por vezes és tu que metes medo, Tiago!

Guillaume Chérel
com Tiago

e o seu «harém»
do

Relais
Social
Nord:

Annie,
Gaélle,

Katia,
Carine,

 Christine,
Jacqueline,

e Marie-José...
Ilustração Scaglia 

Tradução A. Robillard

Jacky e os seus anjos
ou O homem cuja cabeça é uma floresta
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Uma lua, alegre e cheia, iluminava os 
caminhos através dos pântanos. Lanter-
nas desciam do bairro La Victoire e ser-
penteavam entre as redes de pesca e as 
árvores de sombras vacilantes. Levadas 
pelas mãos hábeis de lindas senhoras que 
se dirigiam, neste mês de maio como em 
qualquer mês, até à casa de madeira, ocul-
ta naquele nicho. Excepto o ruído dos pa-
tos e das galinhas-de-água, mais nenhum  
outro. Avistava-se a habitação, cuidado-
samente construída com materiais recu-
perados, dotada do necessário conforto. 
Nenhuma destas lindas senhoras se de-
sorientou: conheciam bem o caminho. O 
guardião do sítio, o Eric, abria a porta, 
desde que, como de costume, cada uma 
pronunciasse a senha: «Leitura furiosa». 
Uma vez reunidas, punham-se a cozinhar, 
com ajuda da Mali, a mulher do Eric, vin-
da de um país distante que nenhuma das 
outras conhecia: a China. País que fazia so-
nhar a Fatima, há montes de tempo.

– Um dia vou à China, não parava de dizer. 
A Iham, outrora conselheira de um rei 

berbere, e a Naïma, sua irmã do coração, 
tratavam da administração. A maior par-
te dos legumes vinha da horta cultivada 
pela Judith, a Lucienne e a Blanche, as 
chamadas «Inseparáveis». O destino ti-
nha-as reunido, por acaso, numa estrada, 
de uma vez em que a Judith se tinha per-
dido. Pela janela aberta saía um conjunto 
de odores, picantes para umas, salgados 
para as outras, que se misturavam com 
as exalações do lodo e das plantas aquá-
ticas. Gengibre, cominho, paprica, cane-
la, água-de-rosas e até hortelã formavam 
uma roda de feitiços. Difícil dizer se o que 
apurava no forno provinha de Marrocos 
ou da Argélia, do Congo ou do Chade, de 
Espanha ou das Comores; de Itália ou do 
Azerbaijão. Os amarantos da horta, um 
segredo bem guardado, tinham permitido 
fazer uma sopa assumidamente virtuosa. 
A Justine abusou dela: resultado, estava à 
espera de gémeos… Havia dentro de casa 
uma grande sala. Nas paredes, desenhos, 

telas e criações têxteis. Coabitando sem 
ciúmes. Alguns quadros tinham sido fei-
tos pela Aytan, conhecida pela sua fideli-
dade às tradições: nunca ela usaria botas 
no Verão, mesmo a chover; outros eram 
pintados pela Naïma. Que também tinha 
encenado uma peça de teatro no bairro. 
Foi tal o sucesso que cada uma delas teve 
com que comprar quer uma viagem quer 
uma casa. No entanto, ambas permanece-
ram no bairro. Deixar os pântanos, nunca!

Elas não tinham acabado o que aqui 
haviam começado em segredo: liberta-
rem-se das suas memórias, para que estas 
não morressem. Foi uma longa discussão. 
Podemos guardar tudo? O que partilhar? 
Quer uma quer outra tinham a sua histó-
ria e a sua riqueza a dar.

– Deixá-las onde? – tinha perguntado a 
Chaharizade.

– Podíamos pedir conselho a um psicó-
logo – propôs a Lucienne.

Risota geral.
– Metê-las num baú é o mais fácil – lem-

brou a Judith.
Um grande foi concebido pelo Eric e, to-

dos os meses, uma ou outra ia-o enchendo.

Sylvie Payet
com Aytan, Blanche,Chaharizade, Eric, 

Ilham, Fatima, Judith, Justine,
Lucienne, Mali, Mélinda,

Naïma da associação L’un et l’autre
Ilustração Zetlaoui

Tradução Joaquim Beja

Olá, miúdas !
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Charivari
Cá em casa está tudo descomposto
O Verão é no Inverno, faz frio, gela-se em Agosto
Para nós, o dia é noite, e o grande, petiz
O nosso mundo é um charivari
As raparigas já não querem esperar
Estão decididas, querem avançar

Num mundo às avessas
Não somos marias-travessas

Nós, raparigas, ases da mecânica, fazemos piões
Na nossa vida, os rapazes já não são machões
Para nós, boxe, pizzas, pés em cima da mesa
Para eles, a cozinha, a dança, os filhos e a gentileza
Doravante são eles que vão esperar
Até a gente a casa voltar

Marias-rapaz ou marias-capaz
Quem é quem?

Aqui, vice é versa, tudo de pernas para o ar
Somos duras de roer, miúdas de rachar
Eles são ternos, queridos, embalam docemente
Nós de fato-treino, eles vestem-se para a gente
Desfilam de majoretes, o que é bom de ver
Para nós, o futebol, a bola, de calças, quem nos pode deter?

Num só mundo unidos
Raparigas e rapazes capazes

Nós exibimos blusões, eles prepararam petiscos
Ainda bem que temos cá os meninos!
Nós passamo-nos, eles são fofos só
Mas andar à castanhada, não é para nós
Somos raparigas, não somos rapazes
Nunca o lamentaremos

Num mundo às avessas
Não somos marias-travessas

E se, rapazes e raparigas, vivêssemos iguais, sem brigas?
Num mundo a direito, num mundo de direitos
Raparigas e rapazes, mães, pais, a vida para levar
Vice-versa, de pernas para o ar
Num mundo onde nos encontremos
Rapazes e raparigas capazes, vamos entender-nos

Claudine Aubrun com
Chloé, Dana, Esteban, Fabien, Ilona, Manon, Ophélie, Pierre, Steacy,

alunos do colégio de Bois L’eau em Bernaville 
Ilustração Scaglia

Tradução Joana Frazão
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Sombrias cinco horas, onde estou eu?
Lá em Edimbrrrrrr o sol levantou-se
Ah, sim, o comboio para Amiens!

Em Lieberman recebe-me uma barba ruiva:
Horas passadas a viajar
E não saí de Edimburgo.

Com um nome destes
El Hadj mete respeito
Sem ter ido a Meca

O pular lembrar o cantar do italiano
É quando Sekou fala francês
Que ouço o canto do malinké

Mélanie oferece-me um chá
O vapor assobia em shakuhachi
Por aqui, até a chaleira é exilada

Brandon, o Inglês, trepa
pela colina de giestas
Bandon, o Irlandês, esse, descende do corvo

A sua língua francesa soa de forma doce
A língua de lá longe jorra
Em pleno vigor

«Meriem está a chegar, ouço-lhe os passos»
 Diz El Hadj que se exprime
«em filosofia longínqua»

Ao fundo do jardim
Uma pequena escada
Não leva a lado nenhum em especial

 – Onde é a sala de dança?
Pergunto. Meriem:
 – Aqui dança-se em toda a parte!

Brandon diante das ervas aromáticas
Brandon diante das sementes de rabanete
Brandon na estufa onde os tomates 

cresceram muito bem.

Ramadão, segundo dia;
Esta noite, Meriem cozinha a seu gosto
Para a quebra do jejum

Entre os dedos de Meriem
A salsa corta-se com tanta magia
Como as pessoas vão de enfiada à feira popular

Concurso de descasca-cebolas:
El Hadj: 18-4-3
Claire: 12-30-0

Nas Antilhas em cubinhos
Na Costa do Marfim a cebola corta-se
na longitude – pelo gosto.

Nunca ninguém na varanda
Nos ombros do atlante Hércules
a casa não é só uma fachada!

A rosa do amor puro
O raiar solar e o ciclo do tempo
Igualam a rosácea da Notre Dame de Amiens

Alguém há-de ter posto isto no dossier
Não veio aqui parar sozinha
A marmota Claudine enquanto eu haikuso

Esta noite a cebola do yassa
Não me sai dos dedos
Nem Meriem das minhas lembranças

Ali onde desapareceu o ruibarbo,
Estamos à conversa com Olivia, Gauthier
e o roliço Voltaire

Jantar em casa da Sandrine e do Christophe
Família em harmonia nos seus quatro membros
deliciosa revisitação

23:30, tenho os olhos feitos em papa
No entanto lá fora as maçãs do jardim
Cobertas com uma penugem de recém-nascidos

Claire Ubac com Brandon, El Hadj,
Miriame, Sekou com Mélanie

Ilustração Scaglia
Tradução Mariana Vieira 

Haikus das horas sem nexo
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Em primeiro lugar, há os pais, Jean-Mi-
chel e Lola. Têm quatro filhos.

Elsa, de treze anos, é tímida. Pequeni-
na, ela gosta muito de contar histórias. 
A sua professora dizia que eram menti-
ras. Então ela deixou de falar. Fotografou-
-se com o cão dela, Snoopy.

Nessas fotografias sorri. O Snoopy 
também. Depois, há os gémeos. Camille 
e Angelo de 10 anos. Angelo adora jogos 
de vídeo. A irmã diz que aquilo lhe come 
o cérebro. Ela gosta de dançar. Ninguém 
sabe isso. Ela dança quando está sozinha. 
E depois há o Pierre, de oito anos, o des-
portista da família. Só pensa em futebol, 
futebol e futebol.

Um dia, numa fotografia, a Elsa está 
sem o cão. Já não sorri. Engordou. Desde 
que perdeu o Snoopy que passa o tempo 
todo a comer, seja lá o que for. O seu ami-
go Maxime pôs na internet uma fotogra-
fia dela lambuzada de chocolate. Desde 
aí que lhe chamam «grande porcalhona», 
que lhe dizem «vai-te lixar». Ela não diz. 
Não fala com palavras. Ninguém acredi-
taria nela. Fala com os arranhões que faz 
nos braços. Mas, no outro dia, também 
o Alan. Ele percebeu tudo. Adivinhou o 
que a perturbava. A professora de Histó-
ria do colégio castigou o culpado. Elsa fo-
tografou-se novamente, com o Alan.

Na vida real, o amor pode ajudar.

E então o Pierre ? Um dia atirou a bola, 
a sua linda bola de cabedal, para as trasei-
ras de um vizinho e ela ficou presa nas ro-
seiras. O vizinho jura que está farto, que 
vai ficar com a bola. O vizinho corre atrás 
do Pierre mas cai. Um dos seus chinelos 
voou até aos pés de Pierre, que o agarra e 
rapidamente se refugia em casa. Quando 
o vizinho chega, o pai, a mãe, a Camille, 
o Angelo e a Elsa estão ao lado de Pier-
re. O vizinho resmunga: «Confisquei o raio 
da bola!» Toda a família desata a rir: «OK, 
tudo bem, mas nós ficamos com o chinelo!»

Na vida real, a família pode ajudar.

E a história de Camille? Um dia na 
escola ela ouviu Bum Bum, Tam Tam de 
Fioti. Imediatamente, sem hesitar, ela 
começou a dançar hip hop. As amigas 
fizeram um círculo à volta dela e aplau-
diram, mas os outros, com ciúmes, sor-
riam com desdém. A Camille está-se 
nas tintas. As amigas dela pediram aos 
pais dela para a inscreverem num clube 
de hip hop!

Na vida real, as amigas podem ajudar.

Quanto ao Angelo, ei-lo um dia a jogar à 
Mão Fantasma. Excitadíssimo, dá pulos na 
cadeira com os joy sticks, os olhos loucos, 
fixos, muito abertos. Vê um monstro, um 
verdadeiro, no ecrã! Dá um grito! Os pais 
de Angelo têm uma ideia. Convidam uns 
amigos e mascaram-se todos de trols. O 
Angelo tem tanto medo, que larga a Play 
Station. Olha para os pais, depois para o 
ecrã, depois para os amigos dos pais, de-
pois para o ecrã. Desliga a consola.

Na vida real, os outros podem ajudar.

Pronto. Inventámos três histórias para 
vocês. Porque, na vida real, histórias que 
não são verdadeiras podem ajudar.

Ella com Brandon CE1, Manon e
Mathéo CM1, Paul e Gini CM2,

Alice 6è, Lana 4è e Corinne
Ilustração Fraco

Tradução João Pedro Bénard
  

A verdadeira vida
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Ele tinha sido sempre o «anjo» da sua 
mãe. Mas tudo isso acabou um belo dia, 
quando declarou à família o seu amor por 
uma rapariga chinesa. Eles não suporta-
vam o amarelo. Furiosos, o pai e o irmão 
renegaram-no, e a mãe, chorando, disse-
-lhe: «Como é que queres casar com uma 
comedora de arroz? Não, não aceito, já 
não és o meu anjo!»

Assim, rompeu com a família, que o 
impedia de viver o seu amor, tornando-se 
apenas um anjo triste e desiludido. De-
pois, um amigo falou-lhe de uma mulher 
que o poderia ajudar.

«Sim, ela chama-se Mãe Mazamba, é 
uma contadora de histórias incrível que 
lê a alma das pessoas.»

Como poderia ele acreditar? Mas o anjo 
estava tão perturbado pela sua queda que 
começou a percorrer o caminho que o 
amigo lhe indicara. Fora da cidade, dete-
ve-se frente a um edifício degradado que 
não tinha a aparência do santuário que 
ele procurava. Uma casa grande mas bai-
xa, de um só andar, com um jardim onde 
mulheres com os filhos às costas trabalha-
vam a terra, gracejando umas com as ou-
tras. Bastou olhar para ele para percebe-
rem que era um rejeitado, e que precisava 
de encontrar um refúgio para perceber 
como se reconstruir.

«Mãe Mazamba está ali, espera-te.»
«Como pode ela esperar-me se não me 

conhece?»
«Espera-te como espera todos.»
Ao entrar, encontrou Mãe Mazamba a 

lavar a loiça, rodeada de outras mulheres, 
tão sorridentes como ela.

«Não», pensou ele, «enganei-me, isto 
não é o santuário que procuro, ela não 
tem ar de sacerdotisa.»

«Diz-me, meu anjo, o que se passa?»
Como é que ela sabia que ele se chamava 

anjo? Então ele abriu-se, e contou-lhe o des-
gosto do seu amor partilhado, da decepção 
ao descobrir que provinha de uma família 
daltónica, que não gostava de cores!

Mãe Mazamba, ao ver o seu olhar per-
dido e desesperado, disse-lhe:

«Olha para nós aqui, por uma razão ou 
outra, somos todos rejeitados como tu.»

«Então ajudem-me. O que devo fazer?»
«Ama.»
«Já o faço, mas por amar perdi a minha 

família, e sofro tanto com isso!»
«Na verdade, amar não chega. Abre-te 

ao mundo, encontra o teu caminho e não 
guardes para ti aquilo que encontraste. Só 
assim poderás encontrar consolo e pro-
tecção. Só assim poderás contribuir para a 
construção de ti próprio e de nós todos.»

«Tenho de partilhar o meu amor? Im-
possível!»

«Não sejas daltónico como a tua fa-
mília. O viver em conjunto, a interacção 
positiva de uns e outros no respeito das 
nossas diferenças é o que traz alegria. Se 
conseguires levar esta luz para junto dos 
teus semelhantes, ela será o nosso guia e a 
nossa testemunha para construir o futuro. 
Já te disse: aquilo que recebeste, porquê 
guardá-lo para ti? A mim, foi o meu pai 
que me deu as chaves para ser contado-
ra de histórias, e eu partilho essas chaves 
todos os dias com os meus irmãos, as mi-
nhas irmãs e as minhas outras mães!»

E foi assim que o anjo se tornou homem.

Alessandro Bresolin  com Judith,
Enrique, Fatima, Berteblanche, Lucienne

Ilustração Scaglia
Tradução Joana Frazão

Um e o outro
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Sim, o meu nome é igual, mas não se 
escreve como o daquele jogador de fu-
tebol brasileiro do Paris-Saint-Germain. 
Valor: 222 milhões de euros, sem contar 
os extras todos…

Por isso, eu, Jean Neimard, j’en ai marre, 
estou farto! Desta desproporção escandalo-
sa, desta diferença abismal entre ele e elas.

Elas são aquelas mulheres que conhe-
ci durante a Leitura Furiosa que decorre 
em Amiens e nos arredores da cidade, há 
quase um quarto de século.

Assim, quando lhes fiz a minha primei-
ra pergunta, para meter conversa:

– Que fazem na vida?
Responderam-me, em uníssono:
– Lutamos com dificuldades!

Senhor Jean Neimard

É mesmo verdade isso… O que é que se 
pode fazer com o R.S.I. e algum subsídio 
para pagar o aluguer da habitação social? 
E depois de tudo pago, quando apenas 
restam 200 euros para comer, vestir?

Com dois ou três filhos…
Pois! 200 patacos não são 200 milhões… 

De um lado fala-se de esparguete, do ou-
tro de Ferraris.

Está a ver esta diferença monstruosa?
Sim, sei que toda a gente sabe, o mun-

do inteiro sabe, mas era preciso que isto 
mudasse! E depressa!

É por isso que eu, Jean Neimard, j’en ai 
marre, estou farto!   

SILÊNCIO
É o presente delas, ali, aqui e agora.
Quanto ao passado, quando quis abor-

dar a questão, não esperava tocar numa 
corda tão sensível. É um assunto de que 
se fala muito, agora. Mas só agora! Das 
violências, neste caso conjugais, contra 
as mulheres. Por «homens», «duros»… 
Escumalha, isso sim! Contaram-mo, 
francamente ou por meias-palavras, e 
depois… É demasiado difícil, penoso de-
mais, só dá para chorar.

– Desculpem! Desculpem! – repeti.
SILÊNCIO
Percebi que os seus passados, embora 

já longínquos, eram inultrapassáveis. Tão 
violentos, tão presentes, que vivem em 
perpétua ansiedade e num stress perma-
nente, ao qual se vem juntar a pobreza.

Não sei se toda a gente compreende, 
mas era preciso que isto mudasse. E de-
pressa!

Eis porque eu, Jean Neimard, j’en ai 
marre, estou farto!

SILÊNCIO
Bem… Bebemos café enquanto trincá-

vamos chouquettes. Falamos de televi-
são, das séries: Amor, glória e beleza, os 
C’htis, os Marselheses… Faz-me lembrar 
aquela piada acabada de sair:

– Sabes porque é que os Marselheses 
vão muitas vezes ao barbeiro?

– Não…
– Porque saem sempre de lá com uma taça*!
SILÊNCIO
E pronto, quando há uma descida, há 

uma subida. Hoje é domingo de Pente-
costes, mas no próximo sábado é Dia da 
Mãe. Das mamãs. Por isso, caras senho-
ras, resistentes que sois, desejo-vos an-
tecipadamente um belo dia de festa, do 
fundo do coração!

MÚSICA

Alexandre Dumal
com Carole, Hélène, Thérèse et Charly

Ilustração Zetlaoui
Tradução Isabel Lopes Cardoso

 
* NT: Em francês, o corte de cabelo e a taça do fute-
bol são ambos designados pela palavra «coupe», o 
que permite o jogo de palavras em torno do qual se 
constrói esta anedota.
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– Bom dia!!!
– Bom dia, Aliyah, Genaba, Ibrahima, 

Imane, Jora!
– O senhor sabe os nossos nomes?
– Sou um mago telepata-de-galinha… Leio 

os pensamentos.
– ESPECTACULAR!!!
– Quem me ensinou esta ciência foi a Riqui-

ta, a galinha dos olhos de ouro, que se casou 
com o galo. Viste-me – quando-eu-faço-cocó. 
Aproxima a cabeça, Genaba!

– Isso não me vai fazer mal?
– De modo algum. Vou só pôr as mãos na tua 

nuca, para captar o fio dos teus pensamentos!
O mago aplica as mãos na cabeça de Genaba.
– Genaba, vieste da Guiné nas costas da 

grande ave Tetras, e, como os limpa-gelos 
estavam avariados, a tempestade de areia 
misturou as letras do alfabeto dentro da tua 
cabeça. É por isso que te é difícil perceber o 
que se passa dentro dela… Mas, como dizia 
o sábio Viste-me quando-faço-cocó, lerá me-
lhor quem ler por último!

– Eia, falas sempre assim?
– Observo muito bem as imagens, como to-

dos os magos; esse é o segredo. Deixa ver a 
cabeça, ó matulão!

– Eu?
– Não. Estou a falar para o dromedário que está no teu ombro.
As crianças riem-se.
– Tu, Ibrahima, transportaste a minha mala porque o teu coração é tão grande como 

o grande dicionário de todas as palavras desde a era de Matusalém. É a tua vez, Imane.
Imane aproxima-se.
– Tu, Imane, vens do corno de África, de um país chamado…
– O corno da gazela!
– Não, não… ah, está na ponta da língua…
– Está com uma branca! Bora fazer-lhe cócegas?
– Façam-me cócegas à vontade, para mim é igual a nada.
As crianças atiram-se ao mago. Este mantém-se impassível.
– Como é que consegues não começar a rir?
– Todas as manhãs, ponho nos sovacos bosta de Perlim-Pim-Pom.
Flash pubilicitário
PERLIM-PIM-POM: A BOSTA QUE EXTINGUE ESSE FOGO DEBAIXO DOS BRAÇOS
– Isso também dá para os dedos dos pés?
– Meninos, prestem atenção… ah, o país da Imane chama-se Etiópia.
– Exacto.
– O teu pó funciona mesmo!
O mago impõe as mãos na testa de Jora.
– Jora: os teus pais têm passaporte da Arménia, a tua cor preferida é o vermelho, e 

O telepata da galinha
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hoje, ao meio-dia, não comeste tantas batatas fritas como querias!
– UAU!!! INCRÍVEL! 
– Não é por estares apaixonado por uma sardinha que vais renunciar às batatas fritas…
– O Jora está apaixonado por uma sardinha? 
– Ah, não, peço desculpa. É por uma Sarah!
– ESTÁ APAIXONADO-NADO-NADO!!
– É a tua vez, Aliyah.  Sob esses ares de camarão pequeno de Madagáscar, escondes 

um temperamento de fogo e um insaciável apetite de leitura. Vais longe, lerás longe!
– Não sou de Madagáscar, sou de Mayote!
– Está bem, é mesmo ao lado, não vamos discutir.
– E nós também podemos ler os teus pensamentos?
– Claro. Não tenho nada a esconder.
Aqui, as crianças atacam o mago e fazem-lhe cócegas até que ele cai.
– Afinal, a tua bosta de Perlim-Pim-Pom não vale nada!
– Cuidado, acabei de ver… o DIABO!
Genaba dá um urro. As crianças gritam e deixam cair o mago, que vai saboreando 

uma banana.
– Ainda te lembras do dia em que comeste a primeira banana?
– Sim, Ibrahima, lembro-me perfeitamente. Estava a chover, nesse dia.
– Que memória! E onde podemos encontrar a bosta de Perlim-Pim-Pom?
– Isso é segredo!

Jean-Jacques Reboux,
com Aliyah, Genaba, Ibrahima, Imane, Jora e Laurence

Ilustração Scaglia
Tradução João Pedro Lúcio

Consciência profissional
O dedo sobre a costura, o lençol na calandra
A cento e quarenta graus, não fica nenhuma ruga

Nem vinco
Liso
Como uma vela
Ao vento
 
Com as camisas, é igual:
Um jato nos braços
Com o ferro na ponta dos dedos
E abotoa-se o colarinho.
Dedo na calandra, pano na mão
Cento e quarenta à hora,  tás a topar?

Com bom material, 
Com boa tinta,
Não se nota nada
Nem um salpico.
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Do avesso,
O mesmo, mesmíssimo,
A coisa avança.
A gasolina ou diesel:
Impecável

E as cenouras? Sabes o que faço com elas?
Dentro da maquineta como se fossem couves: tac tac tac

Às rodelas
Aos pedaços
Resulta!
Acabem com o vapor
Prefiro saladas

E as batatas?
Pois, as batatas.
Um quilo
Por pessoa
E depois a gente já não tem fome

E depois temos o quê? O amor, caro senhor.
Sim, senhor, o amor! O do trabalho bem feito.
A certeza de um resultado garantido a preços competitivos.

Conhecimento 
E material de primeira 
Nada de amadores
De apaixonados,
De conscienciosos
Por natureza.

Mesmo estoirados 
Ouvem-se os pássaros
(Este é um poeta!)
Ouvem-se os carros 
(Este é moderno!)

Os cães, os gatos, um porquinho da Índia, um gerbo
Dantes havia aqui animais…

Estamos a precisar de férias…

É de lei.
Adeus vitelo, vaca, porco, ninhada

Um cavalo 
Um pão duro
Uma galinha
(Um ovo, escalfa-se 
Em três minutos)
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Férias de mar
Uma acelera para ir até à praia
Flores nos cabelos
E banhos à meia-noite
Não fazer nicles

Só bronzear
Dançar 
E comer
No restaurante

Estamos a precisar de férias

Mexilhões, batatas fritas, uma «ficelle picarde»
Bechamel e presunto, natas frescas e cogumelos…

(Cogumelos não!
Faz dar peidos)

Estamos a precisar de férias

Não gosto de aranhas
Parece que agora há umas elétricas

Isso também é moderno 
Mesmos os profissionais têm disso

Estamos a precisar de férias
Estamos a precisar de férias…

Jean-Claude com
Catherine, Charlotte, Eva,

Kévin, Madja, Patrícia,
Renaud, Sébastien

Ilustração Fraco
Tradução Joaquim Beja


