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Entrei à Biblioteca Central Brazão 

Mazula pela primeira vez com o propó-

sito óbvio de agregar valor aos meus 

conhecimentos, no âmbito de uma in-

vestigação, mas acabou por tornar-se 

numa estadia tão humilhante, tão des-

concertante, que as minhas axilas ins-

tantaneamente se afogaram de suor. 

A minha concentração e ânimo foram 

decrescendo a medida que caminhava 

ao encontro da objectivada obra, no se-

gundo piso. Havia uma remota sensação 

da presença de vozes faladas numa lín-

gua que não poderia vir dos estudantes 

ali presentes. Quando me sentei com os 

dois tomos de Junod, tal sensação  mais 

do que tornar-se certeza, materializou-se 

em sussurros condimentados com garga-

lhadas surdas. Não vão acreditar! Eram 

os livros a zombar-me!  

Depois que notaram que os havia 

descoberto, ficaram sérios e o grão-

livro, num tom professoral, iniciou um 

sermão:  

— Leitura complementar de “Usos e 

Costumes Dos Bantu” de Henri A. 

Junod?! Sério? É o melhor que podes 

fazer aqui logo na primeira vez que 

vens? Francamente! Nós sabemos que 

tu sabes que nós somos a principal fonte 

de produção de conhecimento. Aliás, 

nós sabemos de tudo quanto tu sabes, e 

de tudo quanto tu não sabes. Façamos o 

seguinte raciocínio: olhe para dentro de 
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mais sábios do que outros, se nos juntar-

mos aos títulos de outras línguas que 

nunca tenham sido traduzidos para lín-

gua que lês, teremos biliões de assuntos 

que outras pessoas pelo mundo sabem 

mas que tu não sabes. Mas não se sinta 

tão mal porque os que sabem ler mas não 

lêem, perdem a oportunidade de saber de 

1.440 assuntos que tu sabes, e não sabem 

de 44.200 coisas que esta biblioteca po-

deria ensiná-los. 

Então, quando vier para cá, não venha 

para uma leitura complementar apenas. 

Aproveite o máximo, liberte a sua mente 

e nos explore. Venha mais vezes, com os 

seus amigos, com a sua família, para que 

não sejam pessoas que não sabem nada 

mas que julgam que sabem tudo, porque 

os que não lêem nunca sabem que não 

sabem, muito menos nessa quantidade. 

E assim terminou a palestra dos li-

vros.  

Desde a minha primeira entrada na 

Biblioteca Central, tem sido o mesmo 

sentimento que me toma sempre que lá 

volto. Estar na Biblioteca Central é como 

estar, num raio muito pequeno, entre 

8.552.000 de pessoas que sabem de coi-

sas que eu não sei. Tão óbvio quanto is-

so. Todos gostamos de sentir que somos 

inteligentes, e acreditamos mesmo que 

somos mais inteligentes e capazes do 

que realmente somos. Então, quando tal 

praxe é confrontada com uma outra, ad-

versa e verdadeira, dá-se ensejo a um 

sentimento de humilhação, de exacerba-

da insignificância, maior do que da dis-

sonância cognitiva, que se estende atra-

vés da alma como tentáculos de um cân-

cer fatal, mas cujo paliativo é a leitura. 

ti, e faça a estimativa de quantos livros já 

leste e guarda consigo a resposta. Nós 

vamos supor que fazes parte dos mais 

prolíficos leitores do mundo, os que lê-

em um livro por semana, embora seja 

essa uma fasquia praticamente inalcan-

çável. Então, contando que até mesmo 

nos primeiros dias de vida já lias, chega-

mos a 1.440 livros à sua idade de hoje. 

Assim sendo, se estes 1.440 livros esti-

vessem todos aqui, quer dizer que ainda 

não leste 42.760 livros também aqui pre-

sentes porque somos no total 44.200 títu-

los. Portanto, só neste pequeno raio há 

42.760 assuntos que não sabes. Se tiver-

mos em conta que cada título tenha sido 

lido por pelo menos 3 pessoas, o autor, o 

editor e o revisor, encontramos 128.280 

pessoas que sabem de assuntos que tu 

não sabes. Veja que este é um número 

mais baixo possível, porque a média é 

que cada título seja lido, na pior das hi-

póteses, por 200 pessoas. Se assim for, 

há 8.552.000 de pessoas que sabem de 

42.760 coisas que tu não sabes. Impres-

sionante a quantidade de pessoas que 

sabem de assuntos que tu não sabes, não 

é? É igualmente impressionante a quanti-

dade de assuntos que não sabes mas que 

várias pessoas sabem. Mas há mais. Se 

nos juntarmos aos outros títulos, incluin-

do teses, de outras bibliotecas desta uni-

versidade, das bibliotecas de outras uni-

versidades, das demais bibliotecas desta 

cidade, e do país inteiro, chegaremos a 

uma quantidade de assuntos que tu não 

sabes bem maior do que o número da 

população que compõe Moçambique. 

Porque nós somos complementares, não 

como vocês humanos que uns se julgam 
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tinua a defender a biblioteca e os livros. 

E da biblioteca vou contemplando os 

que, não sendo livros, chamam os outros 

seres humanos de burros, de ignorantes; 

que se julgam mais inteligentes do que 

aquele que disse “só sei que nada sei”. 

Aos amigos, como tu que lês este tex-

to, costumo dizer para que frequentem 

bibliotecas; para que gastem algum tem-

po a ler livros e assim saber de assuntos 

que muitos não sabem, mas nunca chame 

a ninguém de burro; Que não há idade 

para ir pela primeira vez a uma bibliote-

ca; que netos e avós podem ir juntos pas-

sar uma manhã de sábado numa bibliote-

ca, cada um lendo os seus livros, e assim 

aprenderem sobre coisas que biliões de 

pessoas não sabem. 

 

Nito Ivo 

Apesar de comedidos nas palavras, os 

livros provaram que há muito mais igno-

rância em mim do que sabedoria, e foi 

então que percebi a essência do parado-

xo socrático “só sei que nada sei”. Pare-

ce retórica que um génio houvesse con-

fessado que tem a certeza de que não 

sabe nada, mas hoje junto-me firmemen-

te ao Sócrates e digo também, sem retó-

ricas, “só sei que nada sei”. Ainda as-

sim, a despeito deste sentimento aqui 

epigrafado, humilhação, portanto, as bi-

bliotecas continuam a ser lugares ama-

dos por mim. Como em literatura se po-

de tudo, diagnostiquei-me com 

“Síndrome de Estocolmo Literária”, que 

nada menos seria do que um estado psi-

cológico particular em que um indivíduo 

submetido a tempo prolongado à humi-

lhação cria simpatia e até amor ou ami-

zade para com o próprio agressor e con-
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Artista:  Simbraz Roberto 

Técnica: Acrílico e óleo sobre tela 
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Crie ponte  

Para atravessar-te  

E retornar-te o pensamento  

Quando tudo criasse a distância, ainda  

Houvesse vida e o tempo entre nós  

 

A este espelho de saudade não se vê nada  

É tudo reflexo, revoltado e cinzelado na berma  

de nenhuma estrada  

 

Se partiste, não sei  

Porquê estás, quanto sempre estiveste  

 

A saudade veio habitando em mim  

Toda vez que me leito o chão  

Tudo nasce como se ainda estivesse em mim,  

E  

Para isso foi que ti fiz sonhos, telhados em pensamentos  

De que algum dia te sonhe o meu amor talhado em teu corpo  

 

Isso 

É porque ti amo  

E que mesmo distante  

Meus pensamentos te alcançam  

Quero-te num grão de areia  

Estudante de Arquitectura da  

Universidade Wutivi 

Editora: Inter Escolas Editores 

Lançamento:  25.10.2021 

Contacto: 84 239 1449 

Sérgio Rodrigues Mbuvane  Livro de 

 Império da saudade  



A avó Sarita se dedicara a criar o seu 

neto Belmiro, conforme outrora criara e 

educara a sua saudosa filha Rosita. Bel-

miro apegou-se tanto à sua avó Sarita, de 

modo que pouco desgrudava daquela 

anciã, afinal ele só tinha a ela, aliás, am-

bos só tinham um ao outro. 

Seu filho Zeferino, gémeo da falecida 

Sarita, havia rumado para a longínqua 

capital, Lourenço Marques, em busca de 

emprego, mas acabou por se mergulhar 

na imoralidade, de tal modo que se es-

queceu de voltar e rever a vovó Sarita, 

conforme prometera aquando da partida. 

O tempo passou e a vovó Sarita não 

mais conseguia fazer as actividades que 

garantiam o sustento da família. Belmiro 

sofreria por dentro, afinal já era viril, 

mas nada podia fazer para ajudar sua 

querida vovó. Cresceu fechado e sem 

amigos, aliás, os meninos só faziam ami-

zades quando levassem o gado para o 

pasto, actividade que Belmiro a natureza 

lhe negou. 

Vovó Sarita socorria-se da bondade 

da comadre Virgínia que sempre manda-

va a sua neta, jovem Verónica, para aju-

dar com algumas actividades domésticas. 

A Verónica, entretanto, foi gradualmente 

nutrindo carinho pelo Belmiro, ao ponto 

de acender nele a chama de uma paixão 

fortíssima. Uma paixão que entretanto 

lhe trouxera uma nova perspectiva de 

vida. Mas Belmiro se questionava “como 

é possível gostar dessa jovem cujo rosto 

Volvidas duas décadas, em Nwadja-

hane, continuava-se a falar da tragédia 

ocorrida na casa da vovó Sarita. Era um 

episódio que a sociedade local não per-

mite que se apague da memória colecti-

va: a trágica morte da menina Rosita, 

que ocorreu durante o trabalho de parto. 

Pouco tempo depois o menino gerado 

desse parto viria a perder a visão.  

Foi chamado de Belmiro, tornara-se 

um homem cujo destino lhe havia retira-

do a mãe e a visão. Havia crescido aos 

cuidados atenciosos da sua vovó Sarita. 

Ao seu pai, coube-lhe apenas engravidar 

precocemente a falecida mãe e deixá-la 

com a mente perdida no abstracto do 

universo. 

 

O amor do cego 

Samuel Comé 

 

N
it

o
 I

v
o
 Quando ouvires um eco meio morno vindo bem do fundo, um sussurro ao de 

longe na alma, ou até mesmo um subtil zéfiro da alvorada soprando lá de den-

tro de si, pode ser o brado de liberdade de um artista. Proporcione-o o devido 

ensejo! Escreva! 
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da Belmiro alimentava esperança de um 

dia casar a bela jovem, mas quando lem-

brasse que era cego, a esperança do so-

nhado matrimónio perdia-se no abstracto 

do universo. Voltava à realidade e a tris-

teza interna encontrava nele o seu habi-

tat, até que Verónica não mais podia 

ocultar um sentimento tão gigantesco e 

abriu-se revelando que estava apaixona-

da pelo Belmiro. A emoção dominou o 

local, clamando o Belmiro que se fosse 

um sonho ele não mais queria acordar. 

Os beijos e abraços completaram o mo-

mento testemunhando o início triunfante 

de uma relação que culminou com um 

casamento feliz e uma bênção de dois 

gémeos. Enfim... Se o amor é cego, Ve-

rónica tinha encontrado o amor do cego. 

 

FIM 

não consigo contemplar; o seu sorriso 

sinto que é lindo, mas não consigo ver”. 

O sonho de ter uma família e formar 

um lar foi tomando forma real e enorme, 

até porque já estava na idade, porém até 

aquele momento não via uma mulher 

que o fosse aceitar naquela condição. 

Verónica ia sempre à casa da vovó Sari-

ta, varrer, cartar água, cozinhar e tudo 

quanto pudesse fazer. Conversava conti-

nuamente com Belmiro e riam-se por 

tudo e por nada. O coração da Verónica 

também se maravilhava com o jeito mei-

go do Belmiro. Como evitar? Aliás, para 

quê evitar, se lá já estava instalada uma 

bola de fogo? Sim, aquele fogo que arde 

sem se ver, conforme dissera Camões. 

Depois das actividades os dois senta-

vam-se no tronco à beira da casa, acom-

panhando o pôr-do-sol. A cada gargalha-
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Artista:  Sancho | Título: Tal Pai, Tal Filho   

Técnica: Aguarela | 44x64 cm 
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Tens um texto literário interessante? Envie-nos que nós o publicaremos. 

 

Quando chorar 

Não peça que me cale 

Dê-me o ombro para mais chorar 

 

Quando chorar 

Deixe que as lágrimas me baptizem a alma 

 

Deixe-me  humedecer o espírito árido  

Neste deserto melancólico 

Deixe-me afogar essas mágoa cravadas 

no meu coração relhado 

 

Deixe sobre mim tombarem 

As secas folhas da primavera, 

Deixe-me correr em minhas lágrimas 

E desaguar em mares da calmaria 

 

Quando eu chorar 

Deixe-me lacrimejar 

E nas asas das minhas lágrimas voar. 

B
ra

d
o

 P
o

éti
co

 

Quando Chorar 

Ivan Tembe 



Sem título  

Técnica: Colagem sobre tela  

Tamanho: 55x45 

Artista: Samuel M 
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Ao final da tarde de sábado tudo to-

nara-se óptimo! Muito melhor do que 

todas as minhas espectativas ao acordar. 

Até mesmo o calor estava fresco.  

Tudo começou num alinhamento per-

feito de metades: o ano ia pela metade, 

o mês ia a metade, o dia ia pela metade, 

os meus passos iam pela metade do ca-

minho entre a paragem de chapa e a mi-

nha casa, quando ouvi a voz do meu 

meio-irmão que não o via havia meia 

dúzia de anos. Na altura, na metade da 

adolescência, ele debandara-se para a 

África do Sul fugindo de uma horrível 

perseguição por ter roubado metade da 

roupa de grif de um taikondista margi-

nal meio furioso e posteriormente ter 

vendido por metade do preço real; mas 

estava de regresso o meu meio-irmão, 

em grande estilo, num carro VW, dos 

antigos, descapotável, com mais dois 

amigos. Os três tinham garrafas de cer-

veja quase à metade, um potente som de 

música espalhava-se desinibido por pelo 

menos meio quilómetro de raio, mas ele 

logo gabou-se que o volume só estava 

na metade, e convidaram-me para dar 

meia volta pelo bairro. Dois sentaram-se 

nas cadeiras de frente e dois na de trás. 

O meu meio-irmão queria rever as me-

ninas que na altura estavam acima da 

média das suas capacidades de conquis-

ta, principalmente uma que ele chamava 

de sua metade da laranja mas que sem-

pre o desprezara com meias palavras. 

Naquele périplo, o meu meio-irmão 

queria saciar o seu ego, passar a imagem 

que estava melhor do que os jovens da 

nossa idade, o que veio realmente a su-

ceder. Feito isso, acabamos por sentar 

numa barraca, nas redondezas do bairro, 

cujo proprietário era conhecido meu. 

Ao meio da tarde, metade da minha 

sensatez estava corroída por meia caixa 

de cerveja que afogava o meu cérebro e 

temperado pelo júbilo do momento, en-

fim o senso de realidade meio deturpa-

do. O meu meio-irmão logo me contou 

que era hora de começar a poupar por-

que desde que chegara a Maputo até 

aquele momento já tinha gasto em pân-

dega metade do dinheiro que trouxera 

da África do Sul, cujo propósito inicial 

era adquirir um terreno, mas iria negoci-

ar com o proprietário para que aceitasse 

essa mesma metade, ficando em divida 

a outra metade que seria paga dali a 

meio ano, por aí meados de Dezembro. 

Falou em vender o carro mas o potenci-

al comprador afinal só tinha metade do 

valor combinado, então o negócio tra-

vou-se ao meio. Talvez se o meu meio-

irmão não tivesse chamado as três mo-

ças lindas, que passavam pela estrada, 

para que se juntassem ao nosso grupo de 

quatro, ainda haveria algum dinheiro 

para continuarmos a beber, a petiscar e a 

jogar bilhares. Talvez se os dois amigos 

dele repartissem a conta pela metade e o 

meu meio-irmão não tivesse que ser o 
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o
 Algumas doses de crítica meio picantes, alguns mililitros de sugestão doce 

e  uma chávena cheia de opinião fresca, seria a receita perfeita para a 

nosso aperfeiçoamento. Se tiver algum destes ingredientes, por favor, 

compartilhe connosco. 

único a pagar as despesas. Eu não preci-

sava de contribuir para pagar as despe-

sas porque sou meio-irmão e fui casual-

mente convidado para o divertimento. 

As moças também foram chamadas nas 

mesmas circunstâncias, embora com 

propósito diferente; ou talvez o meu 

meio-irmão ao convidá-las esperasse, da 

parte delas, algum tipo de retribuição de 

natureza mais pessoal. Os outros dois 

amigos do meu meio-irmão, não sei se-

quer a metade da história da presença 

deles ali, talvez porque eram meio ex-

trovertidos e sociáveis.  

Era hora da despedida! Foi como cor-

tar bruscamente uma festa maravilhosa 

ao meio por uma circunstância chamada 

dinheiro. Então, para que o meu meio-

irmão e os amigos não levassem nas su-

as lembranças a imagem do meu eu fra-

cassado, mais ainda porque estávamos 

na minha zona, pedi duas rodadas, con-

tando com as meninas, uma para consu-

mirmos no local e a outra para levar, 

para que cada um não saísse da barraca 

de mãos vazias… um estranho hábito da 

zona. Ao pedido acrescia-se o derradei-

ro petisco de moelas e batatas fritas que 

logo chegaram com uns palitos de den-

tes verticalmente espetados. O meu pe-

dido foi conseguido com um cochicho 

aos ouvidos do proprietário da barraca, 

uma promessa de que o meu saldo não 

ficaria em aberto por mais de meia se-

mana.    

O ambiente estava tão bom que a 

iminência da partida do meu meio-

irmão, dos seus dois amigos e das três 

moças sabia-me como se aquele mo-

mento estive prestes a ser-me retirado 

indevidamente, como se uma metade de 

mim estivesse prestes a abandonar-me e 

substituindo no mesmo lugar alguma 

insegurança misturada a lembranças da 

minha vida real, que se emergiam tão 

rápido da memória que nem mesmo o 

álcool e os vestígios da alegria eram ca-

pazes de suster. Mas enfim, lá foram 

eles embora entulhados no VW desca-

potável, os três e as três moças, sendo 

que eu continuei a pé para casa.  

Acabaram-se as coisas das metades! 

Era hora de enfrentar a minha vida intei-

ra. A minha realidade. Continuar do 

ponto psicológico em que me encontra-

va quando o meio-irmão me abordara na 

metade do caminho para casa. Sucede 

que naquele dia, havia saído pela manhã 

ao encontro de um biscato de serralha-

ria, a minha profissão, que ficou adiado 

para o sábado seguinte por uma súbita 

indisponibilidade do proprietário. Quan-

do saí de casa, deixei um cenário bas-

tante descolorido, mas saí esperançoso 

de que retornaria com algum dinheiro. 

Quando saí de casa pela manhã não ha-

via nada para cozinhar; não havia sabão 

para lavar a roupa da minha filhinha; o 

leite dela estava no fim, uma lata com-

prada com dinheiro emprestado; havia 

tão poucos quilowatts no contador de 

energia que, para poupar, nem mesmo o 

televisor deveria ser ligado; o saco de 

carvão havia acabado dois dias antes, 

mas a minha esposa conseguiu algum, 

medido numa lata de vinte litros, e gui-

ando-se pelas minhas palavras deixou 

na vendedora de carvão a promessa de 

que pagaria a dívida naquele mesmo 

sábado de tarde, mas afinal nem a meta-

de do dinheiro consegui arranjar, ainda 

por cima a minha emoção de momento 
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amarrara-me a mais uma dívida na bar-

raca, de tantas outras que tenho, mas são 

o meu segredo. 

Contudo, ao chegar à casa, no quintal 

ainda secava a roupinha da minha filhi-

nha, por ter sido lavada muito tarde por-

que a minha esposa, guerreira que é, 

desenrascou sabão um pouco tarde, mas 

conseguiu, não sei como; a minha filhi-

nha dormia de barriga cheia no colo da 

minha esposa, que sentada numa cadeira 

plástica de jardim, o único tipo de cadei-

ra que tinha em casa, via telenovela, si-

nal de que o contador de energia tam-

bém fora recarregado; a mesa estava 

posta para o meu jantar, com duas tijelas 

plásticas por cima, sinal de que ela con-

seguira alguma comida para que não 

dormíssemos a fome. Naquela derradei-

ra revelação, a da mesa posta para o jan-

tar, ficou óbvio de que mais uma vez a 

minha sogra tinha vindo visitar a filha. 

Coitada da minha sogra, vivia em difi-

culdades, mas sabia que as nossas eram 

maiores, então sempre vinha com algo 

útil, principalmente comida e dinheiro. 

Fui tomado por um sentimento de ver-

gonha profunda, mais uma vez, dissimu-

lei-me mais bêbado do que realmente 

estava, apressei-me a dar o relatório da 

minha embriaguez, que tinha sido víti-

ma da exigência do meu meio-irmão, 

que me obrigara a beber com ele. Contei 

também, com mais tristeza ainda, que 

no biscato não tinha havido sucesso. 

Sobre o meu meio-irmão recém-

chegado da África do Sul, a minha espo-

sa e todo o bairro estavam a par da his-

tória que começara com o meu falecido 

pai, que em vida metera-se com uma 

vizinha espalhada, mas muito linda e 

voluptuosa, que morava num beco não 

muito distante, e desse amor proibido 

nascera o meio-irmão e matara de des-

gosto a minha mãe. Poucos anos depois 

o meu pai e a mãe do meu meio-irmão 

morreram de SIDA, e eu desde os de-

zassete anos que vivo sozinho naquela 

casota deixada pelos meus pais e pela 

minha irmã que também viria a morrer 

de SIDA aos 19 anos. É uma casa cuja 

construção ia a bom ritmo, mas parara 

logo depois que o meu pai conhecera a 

mãe do meu meio-irmão. Estava portan-

to inacabada, sem reboco, paredes es-

verdeadas de fungos, localizada nas en-

tranhas de uma zona densamente habita-

da, sem parcelamento e com sérios pro-

blemas de saneamento do meio.  

No dia do encontro com o meu meio-

irmão, quando cheguei à casa, depois da 

conversinha com a minha esposa, atirei-

me à cama. Não comi e nem tomei ba-

nho por causa da vergonha. Ela coitada, 

com todo carinho, ainda veio ao quarto 

insistir para que eu fosse comer xima 

com madlhedlhele, a única refeição do 

dia, que não dormisse sem tomar banho 

porque o banho alivia a bebedeira, pro-

porciona um sono mais tranquilo, e não 

parecia mesmo que tivesse apenas vinte 

anos de idade, pois eu com vinte e dois 

tenho muito menos juízo do que ela. 

Aceitei o banho, mas a comida não, 

pensando no dia seguinte, até porque 

não havia fome alguma em mim.  

O domingo amanheceu com a minha 

cabeça a latejar pela ressaca da farra, 

mas aceitava pensar. “Preciso de mudar 

isso!” Mais uma vez pensei, e já eram 

tantas vezes a pensar assim, sempre de-

pois de cometer alguma imprudência do 

género.  

Esse impulso à farra que me arrebata, 

que me leva resignado ao oposto do que 

a minha família espera de mim, que me 

torna num eterno irresponsável, já foi 

apontado como efeito de um espírito 
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mau, por isso a minha mulher crendo 

piamente nesse diagnóstico bantu não 

faz nenhuma cobrança ao meu compor-

tamento ruim, se não o facto de dizer 

que devo ir à igreja, encontrar um pastor 

forte para libertar-me das amarras da-

quela vida horrível. Coitada ouve por aí, 

mas nunca acredita, que faço dívidas em 

barracas, que a maior parte do dinheiro 

que ganho em biscatos tem sido gasto 

sem programação e às escondidas dela. 

Ela nem sabe que naquela mesma sema-

na havia recebido algum dinheiro num 

biscado, mas tive de drená-lo todo numa 

barraca porque a respectiva cobrança 

tornara-se ameaça séria; porque a pro-

prietária da barraca ameaçava ir fazer 

cobranças barulhentas à minha mulher.  

Ou talvez seja mesmo falta de juízo, 

como acreditam todos os meus vizinhos, 

por não ter tido figura de autoridade 

desde muito cedo, porque depois da 

morte da minha mãe tudo virou ao aves-

so, até mesmo o meu futuro; o meu pai 

vivia nas barracas, desleixava-se no tra-

tamento do VIH, não queria saber de 

nós, então a minha irmã, linda catorzi-

nha que era, começou a meter-se com 

homens mais velhos, a curtir a vida to-

dos os dias, assim conseguia alguma 

comida e vários mimos também para 

mim.  

O meu meio-irmão cresceu com a 

avó. Nunca teve falta de dinheiro. Rou-

ba desde muito pequeno, e por isso, 

também desde muito cedo que lhe era 

conjecturado um futuro de criminalida-

de, de cadeia, uma vida curta a ser leva-

da de forma violenta. Hoje dizem que 

encontra o seu sustento no crime, na 

África do Sul, mas lá estava ele com 

quase a mesma idade que a minha, hos-

pedado numa casa onde tem garagem e 

a pilotar um VW descapotável todo bo-

nito, cercado de garotas, a curtir a ju-

ventude, quando a minha fora levada 

por um casamento forçado pelo pai da 

minha esposa que escorraçara a filha por 

causa de uma gravidez indesejada. 

Apesar de ser constantemente catalo-

gado pelos vizinhos de rapaz sem juízo, 

não me meto com mulheres porque não 

quero que a minha mulher tenha o mes-

mo destino que o da minha mãe. Mas, 

por outro lado, os meus vizinhos da mi-

nha idade, até mesmo os mais velhos, 

que de irresponsável me chamam, têm 

ao menos uma amante. E todos vão a 

igreja. Nessas minhas andanças de fazer 

grades metálicas, vi o pastor Joshua, um 

reputado crente da zona, a sair de uma 

pensão com uma mulher. “Não é o que 

tu estás a pensar! Ok?” — Disse-me 

ele.  

Estou ciente de que amiúde ajo erra-

damente e que preciso realmente de fa-

zer algo pela minha esposa, pela minha 

filha, mas sobretudo por mim mesmo. 

“Preciso de tornar-me numa pessoa me-

lhor, e começarei por acatar o conselho 

da minha esposa, indo à igreja no pró-

ximo domingo”. Mais uma vez decidi, 

como sempre decido quando estou de 

ressaca, sem dinheiro para um mutlhu-

tlhu, sem perspectivas, e as vezes sem 

saber o que comer. Quiçá se eu tivesse 

estudado além da oitava classe pudesse 

encontrar um bom emprego. Mas talvez 

eu só tenha que ganhar juízo mesmo. 

Parar de mentir à minha esposa. Porque 

se eu conseguisse parar de mentir à mi-

nha esposa, poderei fazer chegá-la tudo 

que ganho em biscatos, e sendo ela uma 

boa mulher, certamente que fará uma 

gestão prudente de tudo. Então o meu 

problema é a mentira?! Então eu sou um 

mentiroso?! Caramba! Vi no filme 

“Ray”, sobre o músico Ray Charles que 

“pessoa que mente, também rouba” 

mas algum tempo depois, enquanto fa-

zia um pequeno alpendre em casa de um 

intelectual, que também tem amante, 
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durante um sermão que me fazia por 

conta de uma mentirinha que contei so-

bre o atraso da obra, disse que “quem 

mente, também rouba o direito de o ou-

tro saber a verdade. Quem rouba, mata 

o que ainda existe de honesto no ser hu-

mano. E quem mata, nem lembra mais 

que tudo pode ter começado com uma 

pequena mentira.” Disse-me que era da 

autoria de um tal de Ricardo Lobão. E 

de facto eu roubo não só o direito da 

minha esposa saber a verdade, como 

também mato a oportunidade de uma 

vida melhor à minha família, a minha 

 

Artista:  Hélder Bruno 

mulher que tanto me ama e a minha fi-

lhinha, como fez o meu pai. 

Sinto tanta dor no coração por chegar 

a esta constatação… Já tenho a solução: 

vou parar de pensar nesse assunto para 

evitar autocensura que me pode levar a 

perda da auto-estima. Não penso mais 

nisso. Paciência! Talvez vá à igreja. Lá 

todo mal provém do diabo. Na igreja eu 

não seria censurado como eu mesmo o 

faço. Está decidido, não penso mais nis-

so. Vou à igreja no próximo domingo. 

 

FIM 
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As Aventuras do João Papagaio e 

Tozé das Quinhentas  

Autora: AES 

Infanto-juvenil 

Dois amigos inseparáveis, que nasce-

ram com o mesmo cordão umbilical. 

Um é barulhento e outro um pobretão! 

Mas são unidos como o pôr-do-sol que 

beija a linha do horizonte. Deambula-

vam pelas ruas a fazer arte circense: um 

fazia de estátua cinzenta e outro fazia 

malabarismo com bolas de sabão gigan-

te; em troca para recolher uns trocados 

que os transeuntes depositavam num 

chapéu velho, todo roto.  

As crianças se deliciavam com as 

suas peripécias, riam-se a gargalhada, 

outros passavam por eles apressados e 

achavam que eram dois loucos que não 

tinham nada a fazer da vida.  

Um belo dia, enquanto apresentavam 

o seu show de rua, parou uma menina 

com a face tristonha, com os olhos em 

grumos de tanto chorar. A estátua ao 

ver o seu rosto desfigurado, começou a 

dançar como se fosse um robot e como 

estava próximo de uma roseira, arran-

cou as pétalas vermelhas e lançou para 

ela segurar, e nisto, o malabarista pren-

deu-as numa bola, ficando suspensas, e 

como fazia um vento leve, este foi leva-

do em direcção da menina, até que...  

— Oh... Que lindo, uma chuva de 

amor. — disse uma das senhoras que 

estava a assistir o momento sublime!  

Ela olhou para o céu rosado, mistura-

do de emoção de lágrimas e sorriu.  

O João Papagaio chegou perto dela e 

quis saber:  

— Porquê uma bela flor está mur-

cha?  

— Porque o meu pai partiu sem dizer 

adeus... foi para a terra de Zé alguém!  

Um arrepio subiu pelas veias da está-

tua, estremecendo-lhe da cabeça aos 

pés. O ouvido de longo alcance do Tozé 

das Quinhentas, captou a mensagem e 

veio amparar a dor da menina; soprou-

lhe um beijo de esperança e alegrou a 

sua face que brotou num sorriso meigo.  

— Obrigada meus queridos, vocês 

são uns amores, por quererem alegra-

rem o meu dia... que por sinal é o mais 

triste de todas as décadas...  

— Sempre que quiseres, estamos 

aqui, é a nossa esquina — responderam 

os meninos optimistas com a missão 

cumprida de espalhar a alegria alheia.  

A menina despediu-se e eles também 

foram para as suas casas, pois era o fim 

de mais uma jornada de espectáculo de 

rua.  

Como eram siameses, estavam no 

aconchego do lar, quando na hora do 

noticiário, veio uma daquelas reporta-

gens de mexer as sensibilidades. Uma 

notícia desfocada que mostrava um cor-

po suspenso e no fundo da imagem, o 
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vulto de um rosto familiar...  

Entreolharam-se e engoliram a seco o 

que restava do deserto de Sahara... um 

oásis perdido no tempo das trevas... O 

amarelo ardente que bate nas dunas, de 

um rompante vendaval que vira as vi-

das cruzadas de seres que nada sabem 

ou sentem o que pode ser o adeus ines-

perado... Um segundo fugaz que esva-

zia-se sobre o chão lamacento de uma 

sombra da mangueira... Uma vida que 

desaparece e vai sem sequer saber-se a 

verdadeira razão que o levou a sucum-

bir os seus últimos desejos numa car-

ta...  

Aquele choro 

Aquelas lágrimas 

Aquele sorriso... 

Já não brilha como o raiar ultraviole-

ta...  

Foi-se e levou as saudades 

No bolso da camiseta amarela 

E partiu sem o Setembro acabar 

 

FIM 
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O que será de nós? 

Enquanto gritamos por socorro 

Outros se silenciam 

 

O que será de nós? 

Se a vida humana 

É um simples negócio 

 

O que será de nós? 

Enquanto choramos por falta de tudo 

Outros por terem tudo choram 

 

O que será de nós? 

Enquanto piores infortúnios se avizinham 

Outros dissimulam desconhecimento 

 

O que será de nós? 

Se todos por fora são perfeitos 

Mas outros por dentro são lobos 

 

O que será de nós 

Nesse mundo onde a riqueza é mais valiosa 

Que o carácter? 

 

O que será de nós? 

Se o quotidiano é movido pela provérbio 

“Deus por todos, cada um por si” 

 

O que será de nós? 

B
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