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NÃO É NENHUM FACHO  
QUE LEVANTO A ARDER NA NOITE ESCURA 
 
 
 
Ser agarrado é diferente. Não é 
agarrar. Mas pode ser as duas coisas, 
podemos estar a agarrar enquanto 
somos agarrados, um colchão que 
encontrámos no lixo, por exemplo. Por 
isso somos dois, o colchão é pesado. 
Mais tu que me queres ouvir não sei 
porquê. Sentamo-nos. Pergun- 
tas-me como me chamo mas eu sei 
sempre onde estou, nunca chamei por 
mim. E desde o momento em que me 
pões uma moeda na mão eu faço com ela o 
que bem entender, não a vou beber nem 
trincar. Estes já arranjaram cama, diz 
aquele que nos vê passar com o colchão. 
Não arranjámos não, nunca temos 
sorte quando vamos à esquadra pedir ao 
polícia que lá está que nos dê uma cela 
para dormir, então mais vale irmos partir 
uma montra de uma loja e esperar que o 
mesmo polícia ou outro nos venha 
buscar. É que às vezes está a chover, 
outras faz frio. Em Fátima não há carros 
para arrumar, fomos lá numa 
excursão. Dizem que cristo existiu mas 
eu só vi cristos de gesso e de madeira. 
Em Inglaterra há o ramadão, durante um 
mês só comem depois do sol posto, e 
é só saladas, e com a fraqueza não vão trabalhar. São os terroristas do mundo ocidental, é o que se 
ouve dizer. Caraças, estão sempre a meter a cruz às costas do cristo, dizem que nos temos de 
sacrificar mas deus é que se tem de sacrificar por nós. No outro dia a serrar um frango cortei um 
dedo, que depois foi aparecer no prato de um general, muita coisa pode aparecer nos pratos, por 
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exemplo, a chanfana é feita com cabra velha ou cabrão, a gente vai buscar ao talho, sabe lá. Já têm 
cama, dizem ao ver-nos passar com o colchão que encontrámos no lixo.  Diz que sim, digo eu, que 
eu já comecei nesta vida ainda antes de nascer, agarrado por um fio. Mas vício é tudo, fumar é 
vício, ler é vício, comer é vício, e quando largas um tens de passar para outro. Eu comprei ouro para 
substituir o speedball. Vocês ricos são tão agarrados como nós mas vocês não sabem ser pobres e 
essa é a nossa vantagem. O português é assim, quer um Ferrari. Tens um Mercedes à porta mas tens 
o frigorífico vazio. Ser agarrado não é o mesmo que agarrar porque ser agarrado é ser agarrado por 
um fio de um lado e estar agarrado ao vazio do outro, seja do frigorífico, seja do estômago, ou da 
cabeça a latejar. Vem por aqui, dizem alguns com olhos, mas eu cruzo os braços e não vou, só vou 
por onde me levam os meus próprios passos à praça da alegria que assim ninguém me chateia, e 
durmo nos bancos de jardim com um plástico em cima, e por dentro é tipo estufa. Não sinto 
cânticos nos lábios, não é nenhum facho que levanto a arder na noite escura, não é a minha loucura. 
Não tenho estradas, não tenho canteiros, não tenho tectos. Temos cama, dizem-nos ao ver a carregar 
este colchão, qual cama, vale quatro euros e meio na sucata, mas tens que o queimar todo, fica só o 
arame. É o arame que entregas na sucata, vale quatro euros e meio. Mas sei lá, pode ser que haja um 
molho de notas lá dentro, de uma qualquer velha que lá guardasse o dinheiro até à morte, ardemos o 
colchão todo, a espuma, as notas, arde tudo, fica só o arame. Mas não me entendas mal, não é 
nenhum facho que levanto a arder na noite escura. 
Bem, vamos embora, já me dói a cara de estar sentado. 
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