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O caso deu-se no mês de maio do século vinte e um, e se estou aqui é porque a sorte me fez  viver 
para contar e conto já, sem demoras nem jigajogas. Era o ano em que se comemorava uma data de 
anos do vinte e cinco de Abril, ainda havia papelinhos no chão, e eu ia ao centro de dia visitar a 
minha mãe barra minha avó, depende da idade em que me acharem. Veio estudar os idosos, foi logo 
a primeira coisa que um me 
disse ao abrir para uma sala 
cheia de velhinhos. Não, venho 
visitar um antecedente meu. 
Não, agora não sai daqui 
enquanto não nos averiguar de 
cima a baixo. E logo a sra. 
Vera me perguntou se eu 
achava que o seu cabelo era 
liso ou encaracolado, eu sei 
que é difícil porque está 
apanhado, minha senhora, não 
sei dizer porque está todo 
esticado para trás. Ao lado uma 
velhota dizia, quero morrer. A 
sra. Vera desenha nas mesas, 
disse o sr. Garcia, mas tapo 
com o caderno se vier uma 
monitora. Uma exposição 
sobre o 25 de Abril forrava as 
paredes da sala, fizemos 
desenhos do Salgueiro Maia, 
recortámos fotos do Salazar e 
do Zeca Afonso. E depois 
enfiaram-nos umas camisolas a 
dizer 25 de Abril sempre para 
descermos o desfile dos cravos. 
Escravos? Não, dos cravos. 
Ah, dos escravos, é que eu não 
oiço bem, pois, o desfile dos &!�(�����/�0��1���
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escravos, claro, isto é sempre a mesma direcção. Fui à varanda e duas velhotas malandras, a Purbina 
e a Umaiya, achegaram-se-me e fecharam atrás delas os cortinados, ficámos ali numa intimidade 
entre panos com o sol a bater na janela. O meu pai deu-me um ratinho muito velho. E a minha mãe 
deu-me uma ratinha nova. Bem, começaram a ter filhos e passado um tempo a casa ficou cheia de 
ratos. O portentoso senhor Marco que escutava atrás do tecido entrou em cena e ficámos muito 
apertados. Não faz mal, eu sou o rei. Pensei que já não havia reis. Isso é nas histórias, mas na 
realidade a coisa é vera, é veríssima. Mas o cabelo esticado, não dá para ver. Era uma vez eu a 
morrer era uma vez nada era uma vez um menino que reclamava com a professora. Uma vez a 
minha mãe deu-me uma coelhinha branca, bebé, e o meu pai deu-me um coelhinho muito velhote. 
Juntei-os numa gaiola e não é que ele se atirou para cima dela? E começaram a nascer coelhinhos? 
Não, a gaiola era muito pequena. Depois do almoço mandam-nos para o pátio e fecham-nos a 
quatro trancas. Para não fugirmos. Oh céus, mas para onde é que se foge neste mundo. Ora para 
onde, para a estrada, atraídos pelos faróis dos predadores. E depois escrevemos frases de esperança. 
Espírito de Abril saudades mil. Às vezes a rimar outras vezes não. Ai ai o que é feito da revolução. 
Unidade fabril não deixes morrer Abril. Frases de esticar o mês, esticar o mês, esticar o mês. Mas 
assim o mês fica cada vez mais fininho e depois rompe. Romper o mês romper o Maio, afinal é isto, 
não é? Romper Abril em Maio. Isto está tudo muito velho. Estamos muito velhos. O que eu queria 
era tentar arranjar um emprego para depois arranjar uma namorada. Este centro de dia é uma seca. E 
somos problemáticos, hiperactivos e essas coisas. Há outros centros que é melhor, são só betinhos.  
E nisto havia ali um canto com uns materiais guardados, tintas, pincéis, bisnagas, não era para 
mexer. Mas as monitoras não estavam. E então os velhos começaram a pegar naquilo. Ninguém vai 
saber. E começaram a esborrachar tinta no papel. Manchas, com relevo. Primeira pretas. Cascas de 
pistachio para cima das manchas. Depois veio o cor-de-rosa choque. Cagalhões de cor-de-rosa 
choque que se espreme para o papel. Arroz, lascas de lápis, raiva, cascas de amendoim, asneiras, ai 
a minha vida, não sei se a que tive ou a que estou por ter, as monitoras foram almoçar fora porque 
não comem o que nos dão para comer, e no meio disto alguém diz que não consegue ter uma ideia e 
aperta a bisnaga do verde-alface para cima da mesa, mas ainda apanha uma ponta de papel. E essa 
ponta é tudo, e as pinturas não param de sair, cada mancha é um gesto e pronto, um ligeiro chafurdo 
e já está, agora é o roxo, queres morrer, toma lá um queres morrer em roxo, queres vinte e cinco de 
Abril sempre, toma lá um em cor-de-rosa choque, nunca mais te esqueces, e agora um 
cor-de-laranja com verde, que dá diarreia com lascas de lápis, mas de repente ouvem-se passos, vêm 
aí as monitoras vamos depressa limpar isto tudo, o senhor Marco vai buscar papel higiénico 
ensopado e a senhora Umaiya arruma as cadeiras, ninguém pode saber que fizemos isto, vamos 
esconder as pinturas debaixo do armário, olha ali as cores debaixo do armário, todas a secar, 
ofegantes, a vera veríssima não consegue parar de pintar, continua a pintar debaixo do armário, mas 
vêm aí as monitoras, vamos jogar às escondidas, quem fica, vamos ver, quem-quers-quem-quers- 
-que-sai-a-con-ti-go, calhas tu, eu, sim tu, tapa os olhos e conta até vinte, contei, abri os olhos e não 
vi ninguém, ou fugiram todos ou estão todos escondidos. Desisti dos meus antepassados, saí de 
fininho, antes que as monitoras por ali dentro, e pronto, aqui estou nem sei como. Mas ainda cismei, 
parece impossível, trancar assim os velhos no pátio. 
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