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Nota prévia

Esta antologia é a resposta a um estímulo, ou antes a vários estímulos
provindos de alguns autores que nela figuram, que, cada um em seu tempo,
foram fazendo chegar à Câmara Municipal o fruto do seu labor mais íntimo,
com a esperança de o fazer publicar. Como forma de atender às pretensões de
todos, de imediato surgiu a ideia de reunir num só livro, não apenas os seus
trabalhos, mas também os de outros possíveis interessados. Lançou-se então,
há pouco mais de um ano, o desafio público, através da Agenda Cultural, a
todos quantos tivessem guardados escritos, no sentido de no-los fazerem chegar
com vista à sua publicação. Após algumas delongas  com o precesso de recepção
dos escritos, houve, finalmente, que dar corpo à ideia. E o resultado está aqui,
em forma de livro. Um belo livro, por sinal, com maior significado para nós,
enquanto entes que habitamos estes territórios, aqui tão presentes nestas páginas.

Com a edição destas “Escritas de Penamacor”, pretende a Câmara Mu-
nicipal transmitir dois claros sinais: o primeiro, é de reconhecimento aos autores
que ora se apresentam, pelo seu   trabalho, que,  efectivamente, é um  valioso
contributo para o enriquecimento cultural do  nosso  concelho, na  medida em
que cada um, à sua  maneira,  exalta a  memória e o sentir das suas gentes em
forma de palavra; o segundo é o de apoio inequívoco à criação, produção e di-
vulgação em todos os campos em que a arte se manifeste.

Por fim, uma palavra de especial apreço para aqueles que, mais
experientes nos caminhos da escrita e já com obra publicada, se dispuseram
a apadrinhar o nascimento dos novos autores que aqui se iniciam, enriquecendo
o volume e dando mostras de uma generosa humildade. Bem hajam todos.

 Presidente da Câmara Municipal de Penamacor
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A quem se aproximar deste livro com a expectativa de ir ao encontro
de uma literatura constante, de talhe e factura irrepreensíveis, que a há,
advertimos que estamos num campo onde se intercruzam os sulcos de várias
escritas, diversas no modo, na erudição e no sabor, oferecendo, de comum, o
prazer da revelação que advém das coisas novas, extraídas do íntimo de cada
um que aqui se expõe.

Que estas páginas sejam entendidas como a praia das muitas palavras
erradias que alcançaram o bom porto, e que,  com a  sua  publicação, o espírito
ganhe leveza para  novos voos,  novas  entregas e, consequentemente,  novas
criações e novos actos como este. O livro existe porque ele se impôs.

Joaquim Nabais





Amada mia

Emergentes as disformes pedras
quais altivas sentinelas
  outrora

berço de perdidos romanos,
rasgam no chão de Santa Maria

linhas retesadas, de olhares raianos,
  tormentos de granito,

ensanguentados,
de espadas pela independência.

Sentinela sanchina
em mãos de Gualdim,

torre de menagem
         amuralhada,
vigilante cidadela,

por ti passam
filipes peninsulares
bonapartes imperiais

e
um rei

com coroa de nevoeiro.
Nem o douto e sábio

cristão-novo, aqui parido,
o bisturi esculpiu

em corpos
à procura de novos amores!
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Por ti
correm linhas, de vontade, cristalinas

orladas de estevas e giestas,
onde o lince talvez beba,

e de queixumes balidos
em olhares caprinos,

por segadas camas
de trigueiras searas
se faz sustento, no chão ou areeiro

que o asno já carregou.
Entre o sentado e o soerguido

sonolentas conversas,
do passado sofrido

falam do futuro estrangulado,
vestidas de negros xailes e chapéus

que uma jovem brisa
anseia,

estremece
mas passageira,

se esfuma na corrente
descendente/ascendente

lá
na cidade branca.

E tu ficas,
assim            deitada
       benevolente
           espectante,

na lentidão dos séculos
entre o cabrito que assa,

a fé nas romarias
e o vinho

que derramado,
em teus seios,

erguidos
      em todas as direcções,
      inibriam

teus filhos,
que pela carne,

pelos ossos,
pelo sangue,

murmuram...
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António Cabanas

Escritas de Penamacor

A Poça do Sino
(Histórias de Faca e Alguidar)

Há muito se falava daquele lugar. Ficava numa pequena encosta defronte
do povoado. Uma fonte brotava durante todo o ano por debaixo dos carvalhos.
No fundo da encosta estendiam-se os lameiros que aproveitavam a água da
fonte. Era um local misterioso. Dizia-se que fora ali que o sino da aldeia tinha
sido encontrado. Provavelmente, em épocas muito remotas, explorou-se ali o
minério com que fora feito, ou talvez nem isso, porque toda a gente sabe que
os sinos são feitos de bronze que é uma liga de cobre e estanho e não é fácil
encontrar ambos no mesmo local. Outra explicação poderá ser o facto de por
estes lados terem permanecido os romanos durante muitos anos, tendo deixado
imensos vestígios e, quem sabe, talvez o sino de que a lenda fala. São tudo
hipóteses pouco prováveis para justificar o nome de um sítio. Hipóteses que
o povo da aldeia, de imaginação fértil, arranjou para explicar o inexplicável
e que podem ser contestadas por um qualquer geólogo que entretanto descobre
que afinal o nome de Poça do Sino tem a ver com a configuração do próprio
local, em forma de campânula.

Com a exploração de volfrâmio o local tornou-se ainda mais mítico.
Dali foram arrancadas muitas tonelada do precioso minério. Reinava a euforia
no povoado e os sinais de riqueza de algumas pessoas eram evidentes. De um
momento para o outro passaram a viver melhor, vestiam fato de alfaiate, comiam
e bebiam bem, e usavam belas montadas para se deslocarem à sede do concelho.
Toda a gente sabia que viviam do negócio do minério.

O dono da mina não vivia na aldeia e visitava a exploração apenas
uma vez por outra, para se inteirar do avanço das galerias. Quem, de facto,
sabia de como as coisas corriam era o encarregado geral. Era ele que contratava
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e despedia os mineiros e restante pessoal. Só ele conhecia a verdadeira situação
da mina, a abundância ou escassez dos poços, a descoberta dos novos filões.
Era o senhor Altino que aconselhava o patrão a comprar este ou aquele terreno
em redor, em função da direcção dos filões. Embora não fosse natural da aldeia,
era muito respeitado por toda a gente. O poder dar trabalho a tantas famílias
fazia dele um homem poderoso, merecendo por isso o tratamento de senhor,
habitualmente dado aos ricos. Apesar dos seus vinte e cinco anos, era já muito
experiente na extracção de volfrâmio. Filho de uma família de camponeses
pobres, desde tenra idade que começara a trabalhar ao lado do seu já falecido
pai.

Casara há poucos anos com uma bonita rapariga da sua terra natal, de
nome Isabel, por quem se apaixonou aquando da sua última estadia. Viviam
com bastante desafogo, nada lhes faltando, mas não eram felizes. Ansiavam
por um filho que não havia maneiras de chegar.

Altino andava taciturno. O jantar já ia a meio e ainda não tinha proferido
uma única palavra além da saudação que dera a Isabel quando esta chegou. A
mulher já tinha notado a sua mudez, mas não sabia exactamente ao que ela se
devia nem o que significava. Seria tristeza ou  preocupação?  Tristes andavam
ambos por não terem filhos, mas tinha esperança de que de um momento para
o outro Deus lhe  daria  um.  Era uma questão  de tempo.  Imaginava-se já de
barriga enorme a ser cumprimentada  pelas outras  mulheres da aldeia, à saída
da Igreja. Chegava a ver-se ao espelho com uma almofada por debaixo do ves-
tido novo que comprara na feira de São Miguel. Depois sonhava acordada com
dois gémeos a gatinhar no sobrado, impecavelmente limpo da casa.

O que pensaria o senhor Altino sobre este assunto não o sabemos, até
porque não falava disso por vergonha e porque não queria dar largas à tristeza.

– Não dizes nada, homem! – Disse-lhe Isabel ao fim de largos minutos
de silêncio.

– Que queres tu que eu diga, se não me apetece falar?
– Não gostas do jantar, homem de Deus? Não gostas do guisado? –

Perguntava ela.
– Gosto.
– Há algum problema com a mina?
– Não. – Respondia ele, arrastando a voz em sinal de enfado.
– Se não queres falar, não fales!
Era Verão e estava um calor abrasador dentro do barracão de zinco.

Ele era sempre o último a comer, apenas o fazia depois do segundo grupo de
mineiros. O trabalho é que não podia parar. Trabalhava-se de ar a ar. A esposa
vinha, geralmente, trazer-lhe a janta à mina.

– Não sei porque continuas a vir a pé, se comprei o burro por causa
de ti! – Disse finalmente o senhor Altino. – Com este sol, ainda apanhas alguma



maleita!
– Ainda me não habituei ao burro, tenho medo de cair dele abaixo, e

com o cesto à cabeça não me dá o sol na moleirinha.
Um estrépito abafado ouviu-se debaixo do chão como se de um abalo

sísmico se tratasse. Altino levantou-se e correu para fora do barracão. Algo se
passara dentro da mina.

Um mineiro veio a correr dar a notícia. O túnel número quatro sofrera
um aluimento e era necessário socorrer o mineiro que lá trabalhava. Altino deu
de imediato ordens para toda a gente deixar o que estava a fazer e ir ajudar a
desentupir o túnel que sofrera o aluimento. O Ferreira estava preso lá em baixo,
era necessário salvá-lo.

Ao fim de meia hora, sob a  orientação  do  senhor Altino, os homens
retiraram o Ferreira com uma perna partida. Chegou a pensar-se o pior.

As derrocadas na mina não costumavam ocorrer no Verão mas com as
trovoadas destes dias não era de estranhar. Ainda ontem parecia que o céu ia
cair sobre a mina, com uma enorme saraivada a abater-se sobre o local. As
enormes pedras de gelo que caíram deram alguns prejuízos, e causaram até
alguns ferimentos nas pessoas que não conseguiram abrigar-se a tempo. Mesmo
o Zé Bonito, de quase noventa anos, não se lembrava de alguma vez ter visto
cair do céu pedra daquele tamanho.

O próprio Altino preparou uma tala para a perna do Ferreira e estancou-
-lhe a hemorragia que corria junto ao pé. Mandou o Pires, um dos seus melhores
homens, preparar o cavalo e levar o ferido ao hospital da vila.

– Altino, diz ao homem para falar à madrinha! – Gritou-lhe Isabel. A
madrinha de baptismo de Isabel, também ela Isabel, era a enfermeira chefe do
hospital, pelo que o Ferreira ficaria bem entregue.

A distância de cerca de dez quilómetros foi vencida em menos de meia
hora pelo caminho da Chornica. O Rufião era um dos melhores cavalos da
aldeia, alto, alazão de boa figura, não havia outro tão rápido no trote. O senhor
Altino comprara-o na feira da Idanha, no Verão anterior. Era um cavalo inteiro,
de seis anos. O cavaleiro ainda tentou o galope mas o Ferreira, queixoso, pediu-
lhe que abrandasse a marcha.

Altino deu ordens para que se retomassem os trabalhos da mina e disse
a Isabel para levantar a mesa.

– Então, não vens acabar de comer? – Perguntou-lhe a esposa
– Já acabei, podes arrumar. – Respondeu Altino.
Desceu à mina para se inteirar da situação das galerias tendo concluído

que tudo estava em segurança. Apesar disso mandou escorar algumas paredes
e tectos por precaução.

O resto da tarde decorreu sem agitação apesar da trovoada seca que
se tornara habitual. Quando o sol declinou, os homens foram, um a um,
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acendendo os respectivos gasómetros. Durante o dia, apenas nos poços mais
profundos se necessitava de iluminação artificial.

Fora da mina começava agora a reinar uma escuridão imensa, apenas
quebrada por um ou outro mineiro que vinha à superfície, e pela forja que a
espaços era atiçada pela manivela. O ferreiro de serviço passava a tarde aguçando
ponteiros e picaretas, remendando carros de mão e caldeiros. No Inverno era
invejado pelos outros trabalhadores pelo calor da forja, mas o seu trabalho
durante o Verão tornava-se bastante duro, por isso o seu salário era quase o
dobro dos restantes operários.

Por fim, após o apito do senhor Altino, os mineiros foram surgindo da
mina. Eram sete ao todo, contando com o ferreiro e o próprio encarregado.

Além dos homens, trabalhava também na mina uma rapariga. Chamava-
-se Colete, e era ela que preparava a comida dos homens. Na verdade Colete
trabalhava, não para o dono da mina mas para os próprios mineiros. Era-lhes
descontado uma pequena parte do seu ordenado para pagamento da cozinheira.
Apesar dos seus dezassete anos, Colete era já uma excelente cozinheira. Além
de ser uma das mais belas raparigas da aldeia, era muito apreciada por toda a
gente e também pelos mineiros que de vez em quando lhe dirigiam galanteios,
aos quais ela não dava a mais pequena importância. Nenhum deles ousava,
contudo, passar das marcas, todos a respeitando. Tal respeito devia-se não só
à simpatia e carácter da própria rapariga, mas sobretudo porque o senhor Altino
não toleraria quaisquer abusos. Embora fosse paga a expensas dos mineiros,
o encarregado podia mandá-la embora quando quisesse, como podia despedir
qualquer mineiro que lhe desobedecesse.
 Os homens estavam ainda a guardar as ferramentas quando se ouviu
o galopar de um cavalo, descendo a encosta. No cavalo vinha apenas o cavaleiro,
sinal evidente de que o Ferreira tinha ficado internado. Não tivera outro remédio,
argumentava o cavaleiro, informando que o ferido ficaria por lá uma semana
e depois voltaria, mas para ficar em casa durante dois ou três meses. A menina
Isabel tratara-os como reis, perguntou pelos afilhados e mandou cumprimentos.
O senhor doutor Mota elogiou a tala feita pelo encarregado, dizendo que parte
do trabalho médico já estava feito. Tudo isto contou o Pires ao encarregado
que o contaria à noite à esposa.

Finalmente o grupo debandou em direcção ao povoado. A noite já tinha
caído sobre a aldeia. Como um imenso cobertor negro, a escuridão fundia todos
os contornos, das casas, das árvores, de todos os objectos. Aqui e ali, piscavam
algumas luzes mortiças das candeias de azeite e das lareiras que projectavam
estranhas sombras dançantes nas minúsculas janelas. Se o escuro da noite con-
vidava ao sossego, o bulício das pessoas e animais pareciam contrariar essa
tendência. Mochos e corujas já haviam dado sinais de vida, nos olivais em
redor do caminho. Os cães ladravam constantemente e alguns uivavam como
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se adivinhassem lobos. Nas hortas regadas e nos pegos da ribeira ouvia-se o
coaxar insistente das rãs.

O grupo de mineiros alongava-se agora, quase em cordão, sobre a
ponte Romana, na travessia da ribeira. Na verdade, deveríamos ser mais precisos
sobre esta ponte a que todos chamam romana, mas que de facto apenas tem
dois arcos romanos, sendo os restantes filipinos. Contrariando o ditado que
refere que “de Espanha nem bom vento nem bom casamento”, foram os reis
espanhóis que mandaram reconstruir esta ponte que durante séculos esteve
destruída, feita numa amálgama de pedras talhadas. Nem todas as pedras, pelos
vistos, já que muitas foram roubadas para as construções da aldeia e até de
outras aldeias, em redor.

À entrada da aldeia um clarão e um pequeno estrépito assustaram o
grupo de mineiros. Logo de seguida, como por milagre, acenderam-se as luzes.
Era o primeiro ensaio da nova iluminação pública e o culminar de vários meses
de trabalho de electricidade. Como grandes garrafas de luz, os novos candeeiros
projectavam sobre as ruas uma luminosidade intensa a que ninguém estava
ainda habituado. Era a primeira freguesia do concelho a ficar ligada à rede
hidroeléctrica. A razão deste benefício deveu-se à electrificação das minas, não
destas minas de que temos vindo a falar, mas de outras, as quais ficavam do
outro lado da serra, próximas da sede do concelho. Passando as linhas de alta
tensão próximas da aldeia, não foi difícil conseguir este toque de modernidade
para o povoado. Ninguém esperava ainda que as luzes fossem ligadas, pois a
sua inauguração estava agendada apenas para o próximo Domingo. Esperava-
se uma festa de arromba, promovida pela Junta de Freguesia, com fogo e mú-
sica, estando prevista a presença do Governador Civil. Comentava-se na aldeia
que a festa seria tão cara como a própria iluminação. Fora previamente feito
um peditório, tendo sido tão generoso que já sobrava dinheiro. A D. Carlota,
senhora rica que vivia na vila, dera três contos de réis, pedindo que caso so-
brasse dinheiro  ele fosse gasto no arranjo da rua para o cemitério.

Antes que o grupo se desfizesse, o Senhor Altino pediu ao Chico
Catraio que avisasse a família do Ferreira sobre o sucedido. Alguns dirigiram-
-se para as tabernas para matarem a sede, juntando-se a outros que regressavam
dos campos ou que se preparavam para sair para o contrabando. A taberna do
Neves estava apinhada de homens numa ruidosa cavaqueira. A um canto da
sala, numa mesa de quatro jogava-se ás cartas de uma forma exaltada. Os dois
parceiros a quem o jogo não corria de feição acusavam os adversários de batota.
Dois guarda fiscais entraram na taberna, acercando-se do balcão. De imediato
se silenciou a sala e apenas se ouviu uma saudação geral. De uma das mesas,
um homem ofereceu uma rodada aos guardas. Estes beberam, agradecendo a
gentileza. Pouco a pouco a sala retomou o nível de ruído anterior. O António
Pelote e o Garranito acercaram-se do balcão para falar e beber com os guardas.
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Era preciso ter descaramento! Toda a gente sabia que andavam no contrabando.

(...)

O sol já ia bem alto quando Colete se meteu a caminho da mina. Ia
muito a tempo de preparar umas batatas em “ar de coelho a fugir na serra”,
arranjar uns gravatos, acender um lume, pôr-lhe a panela de ferro e num instante
estaria a janta pronta. Levantara-se cedo, no raiar da madrugada, para ir à horta
arrancar um molho de nabos que trouxe à cabeça. O pai pedira-lhe na véspera
que fizesse de manhã a vianda para os dois marranitos que medravam no cor-
telho. Quando se madruga sobra o tempo par muita coisa, até para coser a sua
blusa preferida que iria vestir no Domingo, mas também para aquecer o caldo
ao pai, lavar-lhe o prato, varrer as pedras do lar e deitar uma malga de milho
às pitas.

A tristeza abatera-se dois anos antes sobre aquela casa de meio lavrador.
A morte de sua mãe estava ainda fresca na memória. Era Colete quem agora
assumia o papel de dona de casa, zelando pelo asseio e compostura da casa e
dos seus dois homens: pai e irmão.

O calor já apertava tanto ao chegar à mina, que até lhe apetecia tirar
a blusa.

(...)
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O aguilhão

Raio de vida! Já estava farto de ser sempre o pau mandado! Não o
podiam ver um minuto a descansar e muito menos lhe davam tempo para dar
uns mergulhos na água cristalina da ribeira que acabava de passar em cima do
carro de bois. Os outros sim, pavoneavam-se em cima da ponte e no varejão
do Cameira, passando as tardes quentes do Verão nadando na ribeira. Ainda
o gozavam: Ê Zé, o teu pai deve ter medo que te afogues!

Era tempo de ceifa. Com o sol a pique, depois do jantar, pingando suor,
o pelotão de homens e mulheres eram obrigados a avançar, seara fora, foice
numa mão, dedeira na outra. Ninguém mostrava sinal de fadiga. O que mais
lhe custava era o ardor que lhe causava o suor, a que se juntavam as palhas
que lhe entravam para dentro da roupa.

Mais valia a vida de cigano como a que levavam os ciganos acampados
junto à ponte. Esses pelo menos não tinham que trabalhar como moiros, ao
contrário do que lhe acontecia a ele. Um dia largava tudo e metia-se no contra-
bando! Pernas não lhe faltavam para o caso de ser preciso fugir da guarda-
-fiscal.

Sentado sobre as  chedas do  carro, o Zé Pãotrigo ia  tocando as vacas
que, pachorrentas, pareciam não ter muita pressa de chegar ao destino. Demais
sabiam elas o que as esperava: sessenta molhos de trigo, que era a conta de um
carro. E os molhos atados pelo João Bento pesavam chumbo.

Tinha ido buscar o carro para a acarreja. Gostava desse trabalho e o
patrão confiara-lhe as vacas, reconhecendo o jeito que tinha para as conduzir.
Já não era a primeira vez que lidava com elas.

Nas tendas ciganas nem um bulício. Era a hora da sesta. Cá fora, apenas
uma velha que remendava uma camisa e duas crianças brincando à sombra de
uma oliveira. Uma mula sacudia as moscas pateando na poeira do chão. Um
garoto cigano sobe-lhe para o carro de bois. Não é que lhe pese no carro que
até vinha descarregado, é o abuso, e o Zé Pãotrigo nunca gostou destes ciganos
maltrapilhos, desde que enganaram o pai com uma mula manca e lhe roubaram
a aveia que deixara cortada, enquanto foi beber um pirolito à taberna do Neves.
É certo que demorara um pouco mais do que a conta, mas cada um com o que
lhe pertence.
Uma ferroada no rabo do ciganito com a ponta da vara de castanho, depressa
fez apear o atrevido passageiro que não comprara bilhete e nem pedira boleia.
O garoto salta do carro num berreiro estridente, que até parece que o querem
matar! Ninguém quer matar o puto! É só a dar-lhe educação já que em casa a
não toma, que é como quem diz, na tenda, a casa que sempre conheceu. O
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garoto corre para a tenda onde o pai dorme a sesta descansadamente, fugindo
do sol impiedoso do início da tarde. Sai, da tenda, o pai, resmungando de ser
acordado a meio do sono, acode também a mãe que, dentro da tenda dava uns
pontos nas calças do marido, junta-se a avó e a filha mais velha, são já seis em
redor do Zé Pãotrigo, contando com o outro filho do casal cigano. E ele a pen-
sar que só estava a velha com as crianças. O miúdo já deixou de chorar, mas
é visível um ponto avermelhado na nádega esquerda, verificada ao pormenor
pela irmã. O ganhão tenta afastar-se da confusão, amedrontado pela balbúrdia
e pela raiva que se espelha na cara dos ciganos. Pai e mãe pedem em voz exal-
tada explicações ao Zé Pãotrigo que se vai desculpando como pode. Os insultos
depressa dão lugar ao empurrão e o ganhão começa a ver-se em apuros para
sair dali. Que não, que nem lhe tocou, é que até podia cair! Que não queria
magoar, era só para assustar, para dar educação. Começa a aparecer gente,
curiosa pelo burburinho, primeiro os rapazes que estavam na ponte, depois a
gente do fundo do povo. Todos tentam acalmar os ânimos que, cada vez mais,
se exaltam.

O Zé Pãotrigo começa agora a sentir as costas quentes pela presença
da vizinhança que não quer ali os ciganos. Pedem esmola e roubam quando
lhes não dão. Tanto mais que já estão naquele sítio há três dias e a lei só permite
que estejam um dia em cada aldeia. Afinal que façam jus ao seu estatuto de
itinerantes. A GNR é que não vê estas coisas. Só vêem o que não devem ver,
andam apenas atrás de quem trabalha. Esta ciganada fazem o que lhes apetece
e ninguém lhes vai à mão, abancam onde querem, sem pedir autorização ao
dono, ceifam erva onde a vêem e atrás da erva vai o milho, as couves para o
caldo e tudo o que esteja mal acautelado. Da fruta então não se fala, levam
tudo a eito, figos, maçãs, melões. Ainda por cima esnocam as pernadas, deixando
as árvores que até metem dó. Nada lhes faz mal, pois erva ruim não a queima
a geada, ainda há dias desenterraram um porco que morrera com a malina.

– Fora! Fora! – Gritam os do povo. 
– Ai que nos querem matar! – Gritam as ciganas.
– Ponham-se a andar que ninguém vos mata! – Responde-lhes o regedor

da freguesia que também acorreu a ver o que se passava.
Mas a situação parece piorar e as coisas começam agora a ficar feias

para o lado dos ciganos, que, já em menor número, tentam acalmar a fúria dos
do povo. Enquanto estes crescem em número e algazarra, ninguém reparou
que no meio da confusão o cigano desapareceu por instantes para voltar de
pistola em punho, aos gritos. Ouvem-se dois tiros e imediatamente cai por terra
um dos rapazes que anteriormente se banhava na ponte. É o Ricardo Mateus,
coitado, que se esvai em sangue no chão.

– Ai quem acode ao moço que o mataram! – Gritam as mulheres.
– Assassino! Matem o assassino! Agarrem-no que se escapa!
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O cigano, vendo o sucedido, foge pela ponte e mete pelo caminho das
hortas em direcção à serra.

– Toquem o sino a rebate! Que venha o povo!
O Ricardo Mateus, ainda no chão, está agora rodeado de gente. O san-

gue que ainda lhe corre do peito perfurado pela bala assassina, mistura-se com
a terra seca. Alguém lhe lava agora o  peito  e lhe  estanca o  sangue com uma
camisa rasgada. Não adiantará  de nada,  pois  uma  hemorragia interna  já lhe
turva o olhar e lhe embarga a fala e o Ricardo acabará por sucumbir.

– Vão buscar o doutor! Chamem o barbeiro!
Chega um cavalo para levar o jovem a Penamacor. A esperança é a

última coisa a morrer e o doutor Moutinho tem fama de bom médico. Mas já
não vale a pena, já não respira e o coração parou de bater. Algumas mulheres
choram em coro. Ninguém quer acreditar no que os olhos vêem, mas a verdade
é que o rapaz acaba de morrer de um tiro de pistola.

Entretanto os homens, munidos de paus, machados, foices e outros
objectos, perseguem o cigano que se embrenhou pelos caminhos da Serra da
Ferrenha. Seguem-no à distância com medo das balas que, de vez em quando,
vão sendo disparadas. Não tardará a estar cercado pela multidão de homens
que vão no seu encalço, tanto mais que se meteu pelo caminho da barroca e
já alguns se lembraram de lhe atalhar as passadas pelo caminho da Poça dos
Sino.

Atrás deles vem também a velha cigana, ainda ninguém tinha dado por
ela, mas não vai longe, coitada, que os setenta e dois anos  já  lhe  pesam nas
pernas e depressa o Tó Pechote lhe deitou a unha. Mas o que é que ela esconde
no bolso do avental? Enquanto se escapava  pela  ponte,  o cigano  ainda teve
tempo para fazer sinal à mãe para que lhe trouxesse a caixa das munições. Não
tivera tempo de as agarrar, pois foi tudo demasiado rápido.

Junto à tenda dos ciganos, rodeados pelo resto da população que ficou,
estão agora sequestrados os restantes elementos da família cigana, exceptuando
o perseguido bem como sua mãe que, como se viu, lhe tentava, sem sucesso,
fazer chegar as munições. Entretanto, passou já mais de hora e meia desde que
o cigano fugiu. Já se ouviram três tiros para além dos que foram disparados
junto ao acampamento. Cada tiro é uma aflição generalizada, sobretudo para
as mulheres. Quem seria agora? Terá acertado? Felizmente o atirador, desta
vez, errou o alvo, mas isso, só nós o sabemos, que, na qualidade de narrador,
conseguimos estar, simultaneamente em ambos os lados. Deitam-se agora
contas às balas. Serão seis que é a capacidade do tambor? Neste caso faltaria
uma. Estaria o cigano a guardá-la? Ou estaria uma na câmara e então vêm a
faltar duas. Estas contas parecem fáceis de fazer, mas complicam-se no caso
de o cigano ter levado outras balas no bolso, coisa que ninguém sabe, por
enquanto, nem mesmo o narrador. Ninguém ali dera, ainda pela falta da cigana
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que misturada no meio dos homens se escapou atrás deles. Muito menos se
suspeita da tarefa de que estava incumbida, caso contrário mais complicada
ficaria a contagem das balas. Outro tiro se ouviu na serra, este mais abafado
que os outros.

A tarefa de fornecer as balas ao filho não passou de tentativa frustrada,
pois, tendo dado nas vistas a escondê-las no bolso, levantou suspeitas  de que
também estivesse armada, que os ciganos são capazes de tudo. Afinal eram as
balas! Rapidamente lhas tiraram, passando a ter dono seguro.

Acossado está agora o cigano, cercado de homens por todo o lado que
lhe atiram pedras. Foi já atingido em vários sítios e sangra da cabeça mas con-
tinua a apontar com a pistola fazendo com que  os homens que o cercam tenham
que se esconder atrás dos pinheiros. Só não lhe deitaram  a mão por  causa da
mesma dúvida das balas. Nunca uma conta foi tão difícil de fazer.

Já todos perceberam que as balas se acabaram porque o cigano começa
a pedir clemência, que lhe poupem a vida, pelos filhos pequenos que deixou
no acampamento. Vão-se acercando os homens, cada vez estão mais próximos.
Alguns ainda estão receosos suspeitando da manha do cigano, mas outros, mais
foitos, a poucos metros do perseguido começam a castigá-lo com porrada.

(...)
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De cá para lá

A Queijeira era mais que uma simples quinta, afastada do povoado e
rodeada de serras. Com o seu casario caiado e as choças de giesta e colmo
enegrecidas pela chuva, era para mim quase um paraíso. Os seus inúmeros
recantos tinham um encanto mágico.

O avô parecia uma f igura  encantada  por um  qualquer  feiticeiro. Era
sem dúvida o melhor  ganhão da redondeza, vigoroso e rústico como o granito
trazido em carretos de Aranhas e do Terreiro das Bruxas, com o qual se faziam
as ombreiras e torças das  portadas das casas. Não  havia quem o  vergasse em
força e em trabalho. Os seus molhos de  erva que todos os dias  trazia para as
vacas, eram sempre os maiores de entre os que traziam os ganhões do Chãozinho
e da Barroca da Serra. Também por isso as suas vacas, aquelas que lhe estavam
destinadas, tinham sempre o pêlo  lustroso de fartura e bom  trato. O senhô Zé
Gonçalves, o encarregado, tinha uma certa predilecção pelo avô, o que não era
de estranhar. As  tarefas mais  difíceis e  que  exigiam  mais perícia, eram para
ele, para o Ti João dos Patinhos, nome pelo qual todos o conheciam.

Um dia o avô foi acomodar o gado e tardou em regressar para a ceia.
O caldo estava a esfriar em cima da mesa, junto à lareira, e a avó começou a
impacientar-se com a demora. Depois de regar a pequena horta que o patrão
lhe deixava cultivar, foi retirar os ovos das pitas, acomodar a burra, aquecer
o caldo que sobrara do jantar, e ainda lhe sobrou tempo para varrer o chão em
frente da porta antes que o marido viesse. Estava a ficar cada vez mais ralada
pois não era hábito o marido demorar-se tanto. Teria ficado a conversar com
o Ti António Lobo ou estará alguma vaca para parir? Mas ele não me disse
nada. Se demorar mais vou ver dele.

Eis que bate à porta a Ti Maria Marcha, Venha Ti Albertina que o Ti
João deu-lhe qualquer coisa. Aflita, com o coração num aperto correu ao está-
bulo. O avô estava prostrado por terra, já rodeado pelo Ti Domingos Marcha
e pela filha Rosa.

Sem me dizerem o que se passava, levaram-me para a choça dos
Marchas onde passei a noite, e no dia seguinte fui para o povoado. Tinham
terminado as férias na Queijeira.

Quando voltei à quinta o avô já não era o mesmo, e quem parecia man-
dar em casa era agora a avó. Eu continuei a gostar do avô embora ele agora
me picasse com a barba que a avó, por falta de tempo e jeito, se esquecia de
lhe fazer. De vez em quando pingava-me com a sua baba em fio, o que enco-
lerizava a avó.
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A avó deixou de ter alegria e ralhava amiúde com a tia, por causa do
namoro.

O avô deixou de trabalhar mas o senhô Zé Gonçalves pediu ao patrão
que os não despedisse. Alguma coisa se arranjaria para a Ti Albertina. A rapariga
que tratava do aviário ia casar e certamente se iria embora, e melhor que a Ti
Albertina ninguém faria esse trabalho. A filha, embora pequena, tinha boas
mãos para o trabalho, ou não fosse ela filha do Ti João dos Patinhos.  É uma
esmola que se dá a esta pobre gente. Pobre mas honrada, senhô Zé Gonçalves,
dizia-lhe a avó.

A casa onde morávamos era a melhor da quinta. Era rebocada e caiada,
tinha o chão em cimento e uma larga  chaminé de tipo  alentejano. A queijeira
estava encostada a ela e, às vezes, o cheiro azedo do queijo a fermentar passava
pelo forro até nós. Mas de tal modo nos  havíamos  habituado ao odor  que só
o notavam os vizinhos que à noite vinham serear para nossa casa.

Nas tardes quentes do estio o Ti António Lobo aproveitava a hora do
rodeio para pilar o cardo e fazer os queijos. Eu ajudava-o, bebendo soro e
comendo coalhada. A avó não gostava que eu estorvasse o queijeiro, mas ele
gostava da companhia e contava-me histórias engraçadas, e respondia pacien-
temente às contínuas e pertinentes perguntas que eu fazia a todo o instante.
Um dia levou-me com ele para a serra a guardar as cabras. Queria fazer de
mim um pastor de primeira. A avó meteu a minha merenda na bandoleira dele
e ao meio-dia em ponto, marcado no seu relógio de bolso, merendámos na
Fonte dos Cantos. Ao longe via-se a chaminé altíssima do Forno da Telha, uma
velha fábrica de cerâmica, desmantelada havia uns anos. Perguntei se ela seria
tão alta como o maior homem do mundo e ele disse que eram precisos mais
de dez homens, em cima uns dos outros, para lhe chegar ao cume. Fiquei im-
pressionado.

À tarde, fatigados, regressámos, eu às cavalitas, exausto mas satisfeito.
Contudo, o pastor pôs-me no chão antes que a avó me visse chegar assim.

– Aqui tem o nosso homem, Tia Albertina.
– Só lhe foi dar maçada, não é verdade, Ti António?
– Que nada, portou-se como um valentão!

 E enquanto os dois vizinhos continuavam a conversa, já eu corria para
casa a partir uma boa fatia de pão para comer com azeitonas.

Voltei ao povo para me despedir do pai que dentro de dias partia para
França. Ia a salto, com passaporte de coelho. Era já a segunda vez que partia.
Da primeira, fora preso em Espanha, ele e os outros homens que iam com ele.
O passador espanhol exigiu o dinheiro adiantado, enganando-os depois, ao
abandoná-los em terras espanholas.

Depois da partida, a mãe ficou muito triste e chorava por tudo e por
nada. Queria e não queria que ele partisse. Tinha medo de o perder, e ficara
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com mais medo ainda depois do fracasso da primeira tentativa. A viajem era
muito longa e arriscada, além de muito dispendiosa.

Ia ficar privado das histórias que o pai contava à lareira, depois da reza.
Em tempos fizera contrabando, coisa pouca, um ou dois carregos por semana,
que o dinheiro não dava para mais. Cada odre de azeite valia por uma semanada
de trabalho no campo. Mas desde que foi apanhado não quis saber mais de tal
vida. Dezoito dias atrás das grades, por andar a lutar pela vida que nem um
desalmado, fez-lhe aborrecer o contrabando.

Foi uma noite fria de Janeiro, cheia de um luar prateado. Era um grupo
de cinco homens, cada um trazendo o seu carrego de cerca de vinte e cinco
litros de azeite, dependendo do tamanho do odre, uns traziam um pouco mais,
outros um pouco menos. Vinham dos lados de Valverde del Fresno, dois tinham
carregado no Vale da Benta e os outros três nos Badagonais. Tinham combinado
encontrarem-se na raia, por volta das oito da noite, depois de comprado o azeite.
A subida até à raia é íngreme e perigosa mas nenhum homem demonstrou o
mais pequeno sinal de fraqueza. Ofegantes ainda do esforço, descansavam agora
sentados no chão ao abrigo das torgas. O luar iluminava o bafo que lhes saía
da respiração. A noite estava fria mas a longa caminhada aqueceu os contra-
bandistas. Contanto que não chovesse ou nevasse, o tempo poderia considerar-
-se óptimo para passar. Alguns aproveitaram para enrolar um cigarro, fumado
à pressa enquanto a borracha, companheira inseparável do Joaquim Pito passava
de boca em boca.

– Hoje não me palpita. – Disse o Tóninho, enquanto tirava do bolso um
pedaço de pão.

– Vira para lá essa boca, não sejas agourento! – Respondeu-lhe o Silvino.
Passaram não mais que cinco minutos, o suficiente para recobrar energias.

Desceram a Marvana pela vereda da Moita do Padre, em direcção à Ribeira da
Baságueda. Ainda que mapas a registem como rio, todos por aqui a conhecem
por ribeira. Não vale a pena, agora a discussão, afinal até os grandes cursos de
água se podem chamar ribeiras para os que mais os amam, e é assim que até
Lisboa e Porto têm a sua.

Os cães ladravam lá em baixo nas quintas do Pinharanda, respondendo
às raposas, que em época de cio, se ouviam para os lados dos Concelhos, en-
quanto o grupo ia avançando inquieto, desconfiado, mas sempre em passo
estugado, como convém ao contrabando. À medida que caminhavam pela vereda
abaixo, corcovados sob o peso dos odres, o rugido da Baságueda subia pelas
barrocas num crescendo ensurdecedor, que é outro dos motivos de medo das
noites escuras.

Não é o caso desta, pois já se notou que faz um luar luminoso, como
se fosse dia. Refeitos do susto, continua o grupo, em fila indiana, em direcção
à monteira.
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O Toneca Pantique ia agora à frente, e o Pai logo a seguir a uns vinte
metros atrás. Durante o descanso, na linha da fronteira, gerara-se uma pequena
discussão sobre o melhor local para atravessar a Baságueda. Alguns preferiam
passar a ribeira a vau, perto do Olival da Relva, mas a enorme quantidade de
água que caiu durante o dia deixava antever uma torrente de meter medo. O
risco era enorme e sujeitavam-se a apanhar um resfriado.

Os guardas estavam emboscados a seguir à monteira, ocultos pela
sombra dos medronheiros. O Toneca foi imediatamente apanhado e obrigado
a calar-se sob ameaça de morte. Quando o pai se aproximou, caíram-lhe dois
guardas em cima que nem o deixaram respirar. “Aguarda aí!”, ainda gritou,
para que o grupo ouvisse. Logo um dos guardas lhe deu com a bengala nas
costas e o obrigou a calar.

– Larga-o, ladrão! – Grita-lhe um dos guardas, tirando-lhe o carrego
e obrigando-o a deitar-se no chão, enquanto o algemava.

– Quantos sois? – Pergunta-lhe o guarda.
– Só dois. – Respondeu-lhe o pai.
– Então berraste para quem? Diz a verdade ou levas uma bala no bucho!

– Berrou o guarda, encostando-lhe a espingarda nas costas.
– O meu companheiro é o que está à frente, foi para ele que gritei.
Eram cinco guardas do posto de Penamacor. Três ficaram junto aos

prisioneiros enquanto os outros dois correram na tentativa de capturar os outros
contrabandistas. Não tinham por hábito capturar os homens, apenas as merca-
dorias. Só a mercadoria lhes interessava, pois tinham sobre ela a sua percentagem,
mas hoje estava com eles o comandante de secção, que de vez em quando
vinha fazer a ronda.

Fechou-se em copas sobre os restantes companheiros que voltaram
para trás.

(...)
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Poemas  sem esquadro

Abril

Clareia a noite negra e longa.
Ao longe, no contorno do horizonte,
a silhueta ensombrada de um chaimite
a flor das papoilas no escuro orvalho em letargia
ultima sapatada na noite interminável!
E a cidade vem ao nosso encontro, estonteante...
O rio dorme a sono solto
depois da jornada discutida ao pormenor.
Na memória fresca
os berros no ouvido
ainda retiniam:
Agarra! Agarra!
Passara o nevoeiro
a tempestade
o sonho rubro.
Era de verdade!

Penumbras

Entre o tudo e o nada,
o ser bruto ou ser manso,
um homem cansado do seu dia,
refreado,
amordaçado pela ambição...
O sonho cria-se e recria-se,
dilui-se
entre o vídeo-clip de uma fantasia
embebedada.
E o homem, acabrunhado,
derrotado perante o
grotesco objectivo
do emburguesamento.
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Quadras ao meu país

Tudo tem o seu lugar
Para tudo há bênção de Deus
O poeta está para o Mar
Israel para os hebreus

A onda é do areal
Portugal é poesia
O mar é de Portugal
Em noite de maresia

Foste Terra, Mar e Ar
Sofrimento, força, poder
Sagres, Infante a sonhar
Guerra, ganhar ou perder?

Riqueza, jóias e ouro
Índia, Mestre d’Aviz
Torrão roubado ao mouro
P’ra onde vais meu país?

Desse mar aonde estás
Feito onda, vaga em sal,
Sebastião, quando virás
Para cumprir Portugal

Que é das ondas tenebrosas
Vencidas no Bojador?
Caravelas majestosas,
Que é do vosso fragor?

Alcácer Quibir fatal
Mouro, guerreiro de Alá!
Carrasco de Portugal,
Nossa alma ficou lá!

Não vês do triste vaivém
O sangue do duro embate?
Dá-nos o nosso refém!
Quanto vale o seu resgate?
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Futebol

O árbitro apita
Gira a esfera
A gente grita
Lá vai a dita
Rebolando
Saltando
Galgando
Pulando
No relvado ou pelado
Seco ou molhado
Grande ou pequeno
Quente, ameno, ou gelado
Nem sempre sereno
Às vezes irado
Conforme a ocasião
Quando há campeão
Ou taça na mão
É p’ra festejar
Beber
Cantar
Jogar a valer
Perder ou ganhar
É ser desportista
Lá dentro da pista
Há o capitão
O homem da lista
Que manda acalmar
Quando há discussão

Redonda, a bola
Gira, rebola
É jogar
Lindo é de ver
Espectacular!

(...)
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Aos poetas da residência artística
promovida pela Alma Azul

Escrevo ao correr da Pena
Que é pena de uma só cor
De celeste cor azul
Deste nosso município
Cor do céu na madrugada fria
Que os carregos escondia
No matagal da Serra hirta

Vale a pena “residir”aqui
Onde a alma não é pequena
E se a alma for azul!
Da nossa cor, da nossa pena
De Macor

Salto de pena em pena
Com a pena que às vezes sinto
De quem não ame esta pena
Nunca desse mal sofri
Mesmo enquanto desterrado
Cumprindo pena lá fora
Saudades logo eu senti
No dia em que parti

Já de três penas falei
Se não há duas sem três
Mais uma, não é demais
Pena tenho que partais
A Serra vos deu a pena
Na arte que vos dá asas
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A chuva

A chuva cai lá fora
E ouve-se tão perto
Que cai dentro
Do peito
O vento
Arranca o coração da gente
E a própria rua sente
Que a gente fica triste de repente
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(Recolhas populares)

Das coisas que antigamente se diziam – não sei como classificá-las, se de
anedotas ou modo de dizer –  há situações assaz curiosas. Como esta, por
exemplo:

Ainda não há muitos anos que os agricultores usavam nos carros de bois uma
sebe de vergas para transportarem certos produtos. Dizia-se então que a duração
de uma sebe era de três anos. Assim sendo:

 um cão durava três sebes
 um cavalo três cães
 um homem três cavalos

São verdes...

Antigamente, o namoro era diferente dos dias de hoje. Os rapazes cantavam
cantigas às namoradas, “picantes” ou não, conforme o namoro corria amistoso
ou agitado.



Como muita gente saberá, em geral as mulheres do campo usavam cabelos
compridos. Havia na freguesia de Benquerença uma bela moça que no cabelo
fazia uma grande poupa. Certo rapaz quis namorá-la, mas ela nunca lhe aceitou
namoro. Ele, aborrecido, cantou-lhe então uma cantiga ( é sabido que a poupa
começa a cantar no princípio do mês de Março e que a seguir vem o cuco). A
cantiga é esta:

Já não quero mulher de poupa
nem em casa me há-de entrar
só quero ver o cuco
atrás da poupa a cantar!

Também nas Quintas do Anascer havia outra bela moça de nome Ana Pereira,
criada de servir com o sr. Visconde, a quem um dia um rapaz cá da terra pediu
namoro e ela aceitou. Ele cantava-lhe esta cantiga;

Adeus Quintas do Anascer
não tens ponte nem pontão
diz-me lá Ana Pereira
quando me hás-de dar a mão!

Passado algum tempo o namoro acabou, e ela cantava  agora esta cantiga:

Adeus Quintas do Anascer
quem me dera agora lá
mas a culpa foi minha
não me viesse p’ra cá!

Gosto muito dos teus olhos
muito mais gosto dos meus
se não fossem os meus olhos
nunca tinha visto os teus!

Nunca vi vento sul
que aos três dias não chovesse
nunca vi homem casado
que se não aborrecesse!
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O Poeta

O poeta não tem país nem lugar
Anda de astro em astro serenamente
Na fantasia dos sonhos perdidamente
Num beijar o dia ... a noite até cegar...

O poeta, chora  num verso... a cantar
Vive onde outros poetas já viveram
Dizem que já se foram... e já morreram
Mas sempre estão em qualquer lugar!...

Sobe mais alto e não é de ninguém
Anda sozinho... nos caminhos do além
Vive num país que todos esqueceram

Se o poeta está no que adormece
Se não sonha... não voa... não enlouquece
Então sim!... digam “ OS POETAS JÁ MORRERAM”





Aos meus segundos pais, José Robalo Mendes e
Maria de Lurdes Agostinha Mendes,

a quem muito amo e admiro.

Ser Poeta

Ser poeta não é quem quer
Mas quem tem sensibilidade;
Eu também gostava de ser
Mas tenho pouca habilidade.

Gostava de ser alguém na vida
Muita coisa saber fazer;
Mas tenho que me contentar
Com o que a vida me deixou ser.

Eu passei por esta vida
Como uma coisa apagada;
Em sofrimento fui rica
Em felicidade quase nada.
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Terras da Beira

As terras pobres da Beira
Dão para sementeira
A poder de muito trabalho;
Pelas mãos do lavrador
São tratadas com amor
E regadas com o orvalho.

Assentadas às lareiras
Ouvem-se velhas “gaiteiras”
Suas histórias contar
Dos Reis de outros tempos
Os quais não conhecemos
Mas de quem ouvimos falar.

Também se vêem raparigas
Cantando suas cantigas
Amanhando as pobres terras;
Perto das serras, porém,
Onde não habita ninguém
E apenas existem feras.

Pelos montes a pastar
Vêem-se rebanhos  andar
Sob a guarda do pastor;
Onde o bom cão não falta
Nem sequer a sua flauta
A entoar hinos de amor!

Adoro-te! Oh! minha terra!
Onde a Natureza encerra
Seus encantos, seu fulgor;
Terra onde fui nascida
Onde fui também crescida
Oh! Terra do meu amor!
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Recordações

Quem me dera reviver
O tempo que já lá vai,
Quando contente saltitava
Para os braços do meu pai.

Quando ao seu colo ficava
Suas histórias  a ouvir,
Essas de que tanto gostava
Que tanto me faziam rir.

Belos tempos de menina
Esses que já lá vão...
Estes agora põem
De luto o meu coração.

Agora que a mocidade
Eu havia de gozar
É que me vejo assim presa,
Presa, sim ...mas sem roubar!

E aqui continuarei
Até deus se lembrar de mim;
Nunca perderei a fé
Esperarei até ao fim!

Saber esperar
É uma grande virtude;
Esperarei dia após dia
Até encontrar a saúde.
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Bébé dormido

Lindo bébé dormindo
Como o teu sono é lindo!
Como és formoso
Lindo botão de rosa!
Como é lindo o teu rostinho
Calmo e sereno
Como água cristalina...
Na tua fronte suave
Resplandece toda a beleza
Da tua alma tão pura
Tão branca como a neve!

Dorme lindo bébé
Alheio às maldades do mundo
Dorme, dorme meu bébé,
Dorme que vela por ti
No seio da tua mãe
O seu amor profundo.
Quem me dera ser também
Sempre um bébé pequenino;
Seria tão bom
Estar sempre
Para os anjos sorrindo!
E se a noite me viesse buscar
Que bom seria
Ir logo para o Céu direitinho...

Como te invejo meu bébé!
Deus me perdoe este pecado
Mas o meu peito está cansado
De tanto sofrer
As ingratidões do mundo!
Ao olhar para ti
Vejo que ainda existe alguém
Digno de amor;
Alguém a quem
Deu toda a beleza
O Divino Redentor!
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Lindo bébé,
Que no teu coração
Haja sempre esperança,
Que a tua alma conserve
Sempre a Fé,
Mesmo quando fores grande
Conserva-te sempre criança!
Que no teu coração
Nunca haja ingratidão
Mas apenas bondade e ternura;
E assim acharás consolação
Neste mundo de amargura!
Assim Jesus conserve sempre a tua alminha tão pura.

Os passarinhos

Nos beirais do telhado
Vejo os lindos passarinhos
Alegres chilreando
Perto dos seus filhinhos.

Que passarinhos são estes
Que esvoaçam nos beirais?
Serão rouxinóis ou pintassilgos?
Ou serão, talvez, pardais?

São estes últimos, certamente,
Os pardais, que estou vendo.
Agora, estou pensando...
Que será o seu alimento?

Bichinhos? Moscas? Pão?
Não consigo adivinhar...
Devem comer, certamente,
O que podem encontrar.
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Hino à enfermeira

Vós, que sofreis, já pensastes
Na missão da enfermeira
Sempre constante e carinhosa
Junto à nossa cabeceira?

Mesmo que a noite seja fria
Tem calor no coração;
Está sempre perto de nós
Abençoada profissão!

São sempre suas mãos
Que suavizam nossa dor;
Por isso nós que sofremos,
Demos-lhe sempre louvor.

Nas horas que temos más
São nossa consolação,
Sem de nós terem interesses
Só amor à profissão!

Seja a doente boa ou má
Para si não tem distinção;
Para todas há um lugar
Dentro do seu coração!

Se disser uma palavra brusca
Ao aproximar-se do nosso leito,
Não reparemos nela...
Não há nenhum ser sem defeito!

Pomba branca delicada
Alívio do sofrimento
Bálsamo da nossa dor
Pronta a todo o momento...

Queridas doentes, todas nós
Que não temos que lhes ofertar,
Rezemos a Jesus por elas
Que a recompensa lhes queira dar.
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O Amor

Sobre o amor escrever
Não é difícil fazer.
O amor é um sentimento profundo,
É de todos o mais nobre
Seja no rico ou no pobre.
É o sentimento que rege o mundo
(Se assim não é... devia ser)
Porque aí está a força do nosso viver!
O que todos procuram, nele está:
A felicidade que queremos,
O bem estar que desejamos
É só através dele que virá.
O amor dos nossos pais
É um amor sublime, que jamais
Em alguma hora nos desiludiu.
Pelos nossos filhos um amor louco...
E amarmos a qualquer outro
Foi o que Jesus nos pediu.

E esse amor encantado
Da namorada pelo namorado,
Que umas vezes é sublime
Outras é engano,
É lindo quando é sincero...
É isso que eu mais quero!
Encontrar um que seja o meu encanto!

O amor é o sol que nos aquece
É a doçura que apetece
É das estrelas o cintilar
É o maná que nos inebria
É o que nos dá alegria.
Por isso, desejo que todos saibam amar!
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Oh! Deus

Oh! Deus de bondade infinito!
Ouvi o que esta jovem vos diz!
Concedei-me o que vos imploro, aflita,
Satisfazei o meu ensejo
Dai-me o que eu desejo
Que é a graça da minha cura
Oh! Deus de bondade e ternura!

Oh! Jesus quanto vos amo!
A mim, que no Vosso amor me inflamo,
Fazei que vos ame sempre;
E se acaso para a minha doença
Não tiver Vossa indulgência,
Que no Vosso peito expire docemente.

Oh! Que desgosto profundo!
Sou das mais tristes no mundo!
Só quero a Vossa graça...
Mas se no caminho que tiver
Encontrar só que sofrer
Que a Vossa vontade se faça.

Dai ao meu coração
A grata consolação
De sempre vos servir e amar;
Se alguém vier para me perder
Que eu antes queira morrer:
Antes mil vezes morrer, que pecar!
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Inverno

É inverno duro!
Árvores nuas...
E o campo
Já perdeu o seu encanto.
Os ribeiros, correndo,
Ao rio vão dar;
Este, por seu turno,
Caminha para o mar.
Cai a geada,
Salvo em noite enevoada;
De manhã, quando branqueja,
Agasalho se deseja
Para do frio nos abrigar.
Ruge o vento ameaçador,
Forte e estonteador,
Alguma folha que ainda resta
A leva na sua frente,
Desaparece para sempre
Embrenhada na floresta...
A chuva impertinente
Cai violentamente
Até a terra ensopar;
Por vezes, torrentes grandes
Nos levam nuns instantes
O que a terra havia de criar
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Vai ao campo o lavrador
A olhar com amor
As suas queridas herdades;
E encontra tudo desfeito,
A areia servindo de leito...
Oh! que terríveis verdades!
Depois, um frio cortante.
E o astro, num instante,
De negro passa a cinzento.
A neve não se faz rogada,
Vem lenta e branqueada
Acordar o sonolento!

É isto que o Inverno
Tem para seu encanto:
No acolhimento mais terno
Vestir a natureza de branco!

A  Neve

A neve! Que linda!
Caindo do astro cinzento...
Não a via há tanto tempo!
Mas que saudades já tinha...
A neve!
Caindo em grandes pedaços
Faz lembrar pétalas brancas
Voando pelo espaço...
A neve!
Vai sempre caindo...
Telhados, pinhos, chão,
Tudo de branco vai cobrindo
A neve...
E continua sem cessar...
Pobres dos passarinhos
Não têm onde se abrigar!
A neve!
Toda cheia de candura...
Não existe mais nada
Que tenha a sua brancura!

46



O meu filhinho

No dia 18 de Março
Aconteceu uma coisa maravilhosa:
Nasceu-me um filhinho
Que parecia um botão de rosa!

Foi nesse dia sem igual,
Numa hora um pouco dolorosa,
Que nasceu o meu filhinho
De baptismo Nelson Rosa!

Foi tão grande essa alegria!
Foi tão grande essa emoção!
Um amor sem igual nascia
Dentro do meu coração!

De todos os momentos da vida
É sem dúvida este o mais lindo;
Que Deus me o abençoe,
Que à vida seja bem vindo!

Quando o tomo nos meus braços
É tão boa a sensação!...
Trazê-lo assim agarradinho
Juntinho ao meu coração!

O meu filhinho é a luz
Que me acompanha noite e dia;
Ganhei a felicidade
Duma doce companhia.

Meu querido filhinho
Meu tesouro adorado,
Em todos os momentos da vida
Te quero sempre a meu lado.

Assim também te peço
Que me tenhas sempre afeição;
Guarda-me sempre um cantinho
Dentro do teu coração.

47

Escritas de Penamacor
Irene Agostinho



Sempre, por toda a vida,
Um ao outro daremos ajuda;
Que a tua maneira de ser
Nunca a tua mãe desiluda.

Oração

Senhora!
Ouvi as súplicas
De nós, pobres pecadores,
Indignos de vos invocar.
Pela Vossa misericórdia infinita,
Pela Vossa ternura sem par
Concedei às nossas almas
A graça de só Vos servir e amar.
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Homenagem à minha mãe

Há uma coisa que me consome
Oh! Minha mãezinha querida!
Foi eu não estar contigo
Nos últimos momentos da vida.

Será que foi para me poupares
A esse grande desgosto?
P’ra eu não ter o sofrimento
De ver a agonia no teu rosto?

Tenho-te tantas saudades...
Parece que estás sempre a meu lado...
Peço-te mãe que me desculpes
De mais carinho não te ter dado.

A minha melhor amiga
Foste tu, mãe, na verdade!
Houve sempre entre as duas
Uma grande lealdade.

Tinhas alguns defeitos
Como toda a gente tem;
Mas tinhas também virtudes
Que nos transmitiste tão bem!

Eras muito minha amiga
E comigo desabafavas
Quando aconteciam coisas
Das quais tu não gostavas.

Eras, por vezes, insensível e melindrosa.
Eu cá também sou assim;
Sabes, eu desabafo no papel
O que vai dentro de mim...
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Mas tu não sabias escrever,
Sofrias mais assim;
Desabafavas comigo
Porque confiavas em mim.

Às vezes, nós duvidávamos
Daquilo que nos dizias
Quando tu te queixavas
Do tanto que tu sofrias.

A caminho da casa de banho
Parece que te estou a ver
Encostadinha à bengala
A penar o teu sofrer...

Sabes, querida mãe,
Tenho saudades de ti!
Estavas sempre a meu lado
A sofrer quando eu sofri.

Dantes eras um pouco brusca,
Mas foste a minha maior amiga;
Sempre nos entendemos bem
Nunca tivemos nenhuma briga.

Deus perdoe os teus pecados
Em desconto do que sofreste;
Foi muito o que penaste
Até à hora em que morreste!

Nestes versos está escrito
O que a minha alma encerra;
Deus queira que tenhas passado
O teu purgatório na terra.

Que deus te tenha no céu
Com  meu pai, juntamente,
Que vossas almas descansem em paz
Agora e para todo o sempre.
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Aos meus segundos Pais

Ao destino que Deus me deu
Eu não posso pedir mais
Ele me deu duas irmãs
Duas mães e dois pais!

Ele deu-me como a toda a gente
Os pais que me deram  o «ser»
E deu-me ainda mais dois
Que me ajudaram a viver!

Eu quero gravar no papel
O que na minha alma vai,
Quero dizer ao meu cunhado
Que o amo como a um pai!

O meu pai era bom pai
Isso não posso negar
Mas Deus deixou-me outro
Antes de aquele me levar.

A vós, queridos manos,
Por mais palavras que vá dizer
Nunca chegarão, eu sei,
O tanto que tenho para vos agradecer!

Ao longo dos meus anos,
E com a saúde perdida,
Meu cunhado e minha irmã
Foram um sol na minha vida.

Foram o sol da minha vida
Foram o calor do meu lar
Nesta casa que me deram
Para eu e meu filho morar.

Que Deus me dê sabedoria
Para vos saber agradecer
Pelo que tendes feito na vida
Para me ajudar a viver.
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Nesses tempos de menina
Eu pensava que tinha dois pais
Às vezes interrogava-me
De qual dos dois gostava mais.

Fartei-me de pensar
E cheguei à conclusão
Que os dois tinham, por igual,
Lugar no meu coração

A minha irmã que eu adoro
É um ídolo para mim
Tenho por ela um enorme amor
E uma admiração sem fim!

Não sei como agradecer-vos
Não sei como hei-de fazer
Que Deus vos dê saúde e paz
E muita alegria para viver.
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A minha Aldeia

A terra onde nasci,
P’la qual tenho amor profundo,
Tem o céu mais azul que eu já vi
Em qualquer parte do mundo.

A noite tem mais estrelas
A lua tem mais luar
Por isso as noites são mais belas
Aqui do que em qualquer lugar.

Quanto ao ar, é leve e puro:
Aqui não há poluição!
É bom para lavar os pulmões
E dá vigor ao coração!

Da igreja, que é tão linda,
Seus altares são um encanto:
Num está N.ª Sr.ª da Graça
Toda vestida de branco.

O São Bartolomeu
Está à direita desse altar
E no dia 24 de Agosto
Todos o vêm festejar.

É o dia que festejamos
O nosso Santo Padroeiro
Onde vêm todos os “Xendros”
Matar saudades dum ano inteiro.

Tem a capela do Espírito Santo
Tem um Cruzeiro no Cavacal
Como a minha linda Aldeia
Não há outra assim igual!

Tem padaria, tem cafés
Tem escolas para aprender
Tem farmácia, tem mercado
É muito bom cá viver!
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Tem também Centro de Dia
Para os mais velhos apoiar
Tem também mini-mercados
Onde tudo se pode comprar!

Tem pessoas importantes
Engenheiros e doutores
Tem gente simples dos campos
Que merecem iguais louvores!

Tem mecânicos e serralheiros
Tem pelo menos um escritor
Tem também empreiteiros
E já teve um desembargador!

Tem jardim infantil
Tem Junta de Freguesia
E tem também alguns padres
Gente de maior valia!

Tem a rua do Desembargador
Tem a rua Pina Ferraz
Tem a Lameira e a Lagariça
Tem o Outeiro e os Quintais!

Tem o adro da Igreja
Tem o Batoco, mais acima,
Tem também o posto médico
E tem bombas de gasolina!

Tem chafariz, tem poços
Tem cemitério, tem ponte
E tem no Ribeiro cimeiro
A água fresca da Fonte!

Tem ruas limpas e lindas
Cheias de canteiros de rosas
E assim são também as mulheres
Asseadas, belas, formosas!
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A minha Aldeia tem tudo!
Deu-lhe Deus encanto e graça;
Dê Deus também saúde
A quem está e a quem passa!

Toda a gente que a visita
Dela fica a gostar;
Todos partem com desejo
De um dia cá voltar!

Mais haverá para contar
Mas eu fico-me só com isto;
Acho que chegará para mostrar
O que é Aldeia do Bispo!

O manjerico

Neste dia te ofereço
Este manjerico cheiroso
P’ra perceberes que mereço
Que sejas mais carinhoso

Juntas havemos de passar
Este dia e muitos mais
Santo António é bom Santo
Protege todos os casais

Protege todos os casais
A nós proteja também
Te ensine a seres mais amigo
De quem só quer o teu bem
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O mês de Agosto na minha Aldeia

O mês de Agosto na Aldeia
É o mês das emoções
Com o regresso dos entes queridos
Alegram-se os corações

Vêm de Portugal
E também do estrangeiro
Há gente da minha Aldeia
Espalhada pelo mundo inteiro

O coração dos mais velhinhos
Ás vezes cheio de solidão
Com a chegada dos seus filhinhos
Enche-se de consolação

As mães atarefadas
Não param de trabalhar
É preciso que nas suas casas
Tudo esteja a brilhar

É preciso lavar a casa
Tratar dos campos e da horta
Mesmo que estejam cansadas
Isso ás mães não importa

É preciso tudo em ordem
Para os filhos receber
E aqueles netinhos queridos
Que tanto desejam ver
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Há um brilho especial
No seu profundo olhar
Porque em Agosto regressam
Aqueles que querem beijar

Vêm de muito longe
Noites e dias a andar
Erguem-se preces aos céus
Para Deus os acompanhar

O maior número vem
Dessa distante França
País de encantamento
País de tanta esperança

A vida por lá é dura
Mas os “Xendros” resistem sempre
Porque a gente cá da Aldeia
É gente muito valente

Reviver velhas amizades
A nossa alma consola
Alguns já se não viam
Desde os bancos da escola

Olá! amigo, estás bom?
Há tanto tempo não te vejo!
E junto com estas palavras
Dá-se também um beijo

Á noite juntam-se por vezes
Numa amena cavaqueira
Contando as peripécias
Quase dum vida inteira

Revivem-se tempos passados
De boas ou más recordações
Revivem-se tempos difíceis
Recordam-se antigas paixões
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Depois alguém diz:
Tem que se esquecer o desgosto!
Que reine só a alegria
Neste lindo mês de Agosto!

Mês de Agosto tão lindo
Mês dos casamentos e baptizados
Mês de alegria e amizade
E de se arranjar namorados

A minha família e amigos
Eu os vejo no mês de Agosto
Por isso sem sombra de dúvida
É o mês de que eu mais gosto.
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A uma amiga triste

Olha lá! Querida amiga!
Dona de tão grande simpatia,
Espero ver-te mais animada
Quando te encontrar outro dia!

Não dês importância
A quem a não merece,
Ama a quem te ama
Esquece a quem te esquece!

Queria-te mais animada
Depois de esta carta leres,
Podes contar sempre comigo
Estejas onde estiveres!

Pensa também em ti
E deixa o mundo girar;
Pede ajuda a Deus
Que ele há-de-te ajudar!

Minha querida amiga,
Deus te dê sempre o bem;
E aos teus queridos filhinhos
Que os proteja também!

Às almas assim sensíveis
Dê Deus a sua benção;
Te dê o que mereces:
Amor, saúde e pão!

Que Deus te dê a graça
De teus olhos nunca molhares;
Te dê pão para comeres
E saúde para trabalhares!

Este versos são para a ti
Alma imensa de menina;
Conserves sempre a ternura
Duma eterna criancinha!
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Luz das luzes

Numa noite fria,
Escura, sem luz,
A Virgem Maria
Deu ao mundo Jesus.

O doce Jesus,
Que o deu Maria,
É das trevas a Luz
E esplendor do dia!

É luz das luzes,
Fulgor dos fulgores,
É Rei dos Reis,
O maior dos amores!

É a esse Jesus
Que imploro, aflito:
Dai a paz ao mundo
Que geme contrito!

Reine na terra
A paz, o amor,
Teremos, então,
Um mundo melhor.

Eleve-se a Vós
O nosso clamor
Acendei em nós
A chama do Amor!
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A minha aliança

Eu tenho uma aliança
De prata bordada a ouro;
É simples e modesta
Mas p’ra mim é um tesouro.

É prata entrelaçada
Com a flor de lis em ouro;
Quem ma ofereceu,
Foi quem eu muito adoro.

Eu gosto tanto dela,
É linda e delicada,
Foi-me ela oferecida
Por pessoa muito amada.

Eu amo esta aliança,
Ainda mais quem ma deu,
Nele tenho confiança:
O seu coração é também meu.

É por isso que eu sinto
Em  mim grande felicidade;
Deus queira que este amor
Seja sempre uma verdade.

Oh! Aliança querida!
Oh! Aliança adorada!
Une-nos para toda a vida
Na felicidade sonhada!

Eu gosto tanto dela,
Foi ele que me a ofereceu;
Quero para toda a vida
Ser só tua e tu só meu!
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Amor da minha alma,
Amor do meu coração,
O elo que me liga a ti
Trago-o na minha mão.

Trago-o na minha mão,
E nunca o hei-de tirar,
Só quando for substituído
Por outro aos pés do altar.

Amor, são para ti
Os versos que aqui estão:
Neles está o que sinto
Dentro do meu coração.
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As mãos

Vou fazer uma quadras
P’ra das minhas mãos falar;
De tanto que há para dizer,
Nem sei por onde começar!...

Falar das minhas mãos
É difícil dizer bem:
Com elas eu mando embora
Com elas eu chamo alguém.

Uns dedos são mais grossos,
Outros são mais fininhos;
Eles são parte das mãos
Com que afago meus filhinhos.

Elas estão sempre activas,
Têm sempre que fazer;
Ou estão a trabalhar
Ou simplesmente a comer.

As minhas preciosas mãos
Eu elevo unidas aos céus
A implorar em oração
A Divina benção de Deus.

Minhas mãos servem também
Para rezar o meu Terço
Para pedir à mãe do Céu
O que se calhar não mereço.

As mãos servem para aplaudir
Alguma coisa que me agrada;
Uso as minhas mãos também
Quando estou muito zangada.

É com elas que agradeço
Aquilo que alguém me deu
São usadas também, as mãos,
Se alguma coisa eu dou
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Quando alguém se vai embora
Lá estão as mãos a acenar
E lá as agito também
Se com alguém me zangar

Uso as mãos ainda
Se quero fazer algum mimo
E também foi com as mãos
Que embalei meu menino

É com elas que me alimento
É com elas que me lavo;
São as mãos que uso também
Quando o meu amor afago.

Com as minhas mãos bordei
O meu modesto enxoval
Umas coisas ficaram bonitas
Outras ficaram menos mal.

As mãos têm tanta leveza
Quando apanham uma flor
Como têm de beleza
Quando afagam o seu amor.

Para repreender meu filho
Eu uso a minha mão;
É preciso que se lhe indique
O caminho da educação.

Uso as mãos para me lavar
Uso as mãos para comer
Uso as mãos par me alinhar
Uso as mãos para escrever!

Com as minhas mãos sou tudo
Sem elas seria quase nada
Se eu não as tivesse
Dificilmente me governava...
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Recordações de infância

Pus-me um dia a recordar
Os meus tempos de menina
Quando comecei a trabalhar
Ainda era muito pequenina

A vida era muito difícil
Para nos podermos sustentar
Tanto grandes como pequenos
Todos tínhamos de trabalhar

Na escola e a trabalhar
Eu andava sempre contente
Quase sempre andava a cantar
E assim era toda a gente

Quando saía da escola
Ia a guardar o gado
A não ser que a mãe mandasse
A “aviar” algum recado

Escusado será dizer
Que eu antes queria brincar
Principalmente aos Domingos
Ir para o salão dançar

E quando, à noite, os rapazes
Vinham o seu realejo tocar,
Ao chegarem à minha rua
Punham toda a gente a bailar
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Fazíamos os trabalhos de casa
Juntos em qualquer balcão
As raparigas jogavam à apanhada
E os rapazes ao pião

Jogávamos ao berlinde e à bilharda
Aquilo era um desassossego
E ao cair da noite
Sempre apanhávamos algum morcego

Depois do sol se pôr
O sino começava a tocar
Quer em casa, quer na rua
Todos paravam para rezar

E depois de rezarmos
Todos muito concentrados
Íamos pedir a benção
Aos que já estavam casados

Pelo S. Pedro fazia-se um mastro
Com uma boneca no cimo
E revestia-se todo
Com cheiroso rosmaninho

E toda a gente cantava
E saltava a fogueira
Ao som da concertina
Dançava-se a noite inteira

P’lo Natal também era lindo
As Janeiras íamos cantar
Às famílias e aos amigos
Para as filhoses nos virem dar

Tinha que se cantar uma cantiga
A todos que na casa viviam
Porque só depois disso
É que a porta nos abriam
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Os homens bebiam uns copos
Comiam-se filhoses que era um regalo
Até que se chegassem as horas
De irmos à missa do galo

Dia de Natal, à missa
Ia quase o povo todo
Uns com o fato domingueiro
Outros tinham um fato novo

Era tudo tão bonito
De tudo tenho saudade
O tempo mais feliz
Foi o da minha mocidade.
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Quadras soltas

Os teus olhos faguerinhos
São dois botões a abrir
Até quando o coração está triste
Parece que estão a rir

Na tua companhia
Seria feliz eternamente
Até o meu coração
Saltaria de contente

Tenho cravos no meu jardim
E malmequeres também
Eu hei-de desfolhar um
Para ver se me queres bem

Pus-me um dia a fazer versos
Saíram os que aqui estão
São palavras simples mas ternas
Saídas do coração

Tenho uma laranjeira
Dentro do meu quintal
Estar dentro do teu coração
Seria o meu ideal

A figueira é a única
Que dá fruto sem dar flor
Também tu foste o único
Que eu quis para meu amor

Eu tenho um livro aberto
Aqui dentro do meu peito
Onde se lê em letras de ouro
Que foste tu o eleito
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Tu és a toda a hora
O senhor do meu sentido
Acordada penso em ti
Dormindo sonho contigo

Numa noite de insónia
Sonhei contigo acordada
Eu renunciaria a tudo
Para ser a tua amada

Eu dava-te meu coração
Ou pelo teu o trocava
Mas havias de prometer-me
Que o teu não me enganava

Eu hoje estive a pensar
Em fechar meu coração
E de colocar a chave
De prenda na tua mão

Meu coração diz que sofre
Se for por ti desprezado
Quer estar eternamente
Ao teu sempre ligado

O meu amor é só teu
E também o meu carinho
O que me prendeu a ti
Foi teu olhar faguerinho

Meu coração é um livro aberto
Que o leia quem souber ler
Lá há-de encontrar escrito
Que nasceu só para te querer

Dá saudades ao meu amor
Quando chegares à Aldeia
E diz-lhe ainda também
Que nunca me sai da ideia
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O teu peito minha jóia
Tem a pureza de uma flor
Por isso eu te escolhi
Para seres o meu amor

Na cadeia dos teus braços
Ó meu amor quem me dera
Mais feliz do que eu
Podes crer que ninguém era

Só contigo é que estou bem
Ó meu amor meu encanto
Tu podes não me querer
Mas eu a ti quero-te tanto

O meu amor por ti
É como uma chama ardente
Quem me dera queimar nele
O teu coração para sempre

Queimar o teu coração
Neste lume abrasador
Que trago dentro do peito
Por ti tão cheio de amor

No céu do meu coração
Não há nuvens como cá fora
Repara no que te digo
Quem está bem é quem lá mora

O meu coração está triste
Por causa do teu amor
Porque tu não o amas
Assim com igual ferver

Vai-te carta vai-te carta
Por cima de toda a flor
Vai ver o meu querido
Leva-lhe beijinhos de amor
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Os teus olhos são candeias
Que queimam o meu olhar
Mesmo assim serei feliz
Se essa luz me cegar

Não há amor sem desenganos
Nem rosas sem espinhos
Só para o meu amado
Há todos os meus carinhos

Não há amor sem desenganos
Nem rosas sem espinhos
Só há para ti sem findar
Muitos abraços e beijinhos

Não há amor sem desenganos
Eu o volto a dizer
Mas há no meu peito amor
Para ti até morrer
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Era uma vez...

Aprendeu a arte em nova. As bonecas são hoje a sua grande distracção e
companhia.
Nazaré Maneiras é um exemplo de como se fazem bonecas com as sobras dos
tecidos. São as bonecas de trapos. Em Penamacor, não há quem não conheça
o seu trabalho, sem igual.

As rugas do rosto não apagam a grande paixão que dedica às suas bo-
necas. Mulher humilde, simples, mas de grande coração, diz que o ofício não
dá para viver; mesmo assim vive cada dia dando vida, cor e fantasia às suas
bonecas.

Tinha seis anos quando começou a faze-las. Vivia, então, numa quinta
onde, logo de menina, conheceu a dureza dos  trabalhos do campo, como regar
a horta, o que a obrigava a levantar muito cedo a tirar água do poço.

Em tudo igual às outras crianças, Nazaré Maneira evidenciou, no
entanto, desde tenra idade, uma especial predilecção pelas bonecas de trapos.
Era já o talento a despertar; daí a começar a criá-las foi um passo: para a filha
não adormecer logo ao escurecer dos campos, a mãe dava-lhe bocadinhos de
pano, linhas e agulhas para se entreter. A imaginação e dedicação fizeram o
resto...
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Nazaré fala das suas bonecas com o carinho de quem cria algo que
nasce de si:
«Para que  as  cabeças  fiquem redondinhas,  apertam-se os farrapinhos muito
bem com uma meia de vidro», vai dizendo com indisfarçável desvelo.

As bonecas de Nazaré Maneiras têm fama em todo o concelho de Pena-
macor, e distinguem-se das marafonas de Monsanto por terem olhos, ouvidos
e boca. A paixão pelo que faz é tanta, que, quando  trabalha, até se esquece de
comer. « Adoro as minhas bonecas...», diz com um brilhozinho nos olhos.



João Luzio

75

Escritas de Penamacor

Será poesia?...

Será poesia
O que vai dentro de mim?
Digo coisas, que a certa altura
Imaginei, pensei, senti...



Desespero

Sentado nesta cadeira
olhando o infinito
através da janela
imploro a Deus bendito.
A minha prece é para ela!
digo, quase num grito
Meu Deus eu vos imploro
não deixeis partir
aquela que eu adoro

Sinto-me doente
só de assim pensar
pois apesar de tudo
não deixei de a amar.
Quero-lhe tanto!
Tanto que por ela
iria ao fim do mundo!
Quero-lhe! Não avalio quanto!
Toda a riqueza, no entanto,
não deixaria de dar
para a ver voltar!

Não sirvo para brincar!

Por numa carta te dizer
Que um beijo me havias de dar
Não sei o que foste entender
Dizendo “Não sirvo para brincar!”

Por te pedir um beijo
Ias-te zangando comigo;
Anda! Pede-me tu um beijo!
Verás, não me zango contigo!

76



Afinal, como é?

Afinal, como é?
Que vida é esta
onde as coisas parecem
terrivelmente nubladas
onde tudo é triste
onde ninguém fala
onde cada um vai para seu lado?

Afinal, como é?
Apetece-me perguntar.
Aquele vai por ali
eu vou por aqui
e outro e mais outro
por além...
E tudo é triste, enfim...

Anda! vem juntar-te a mim!
E verás que nós dois
teremos novas ideias!
Depois, daremos as mãos
e juntos prosseguiremos
para acaso descobrimos
que vale a pena viver e ser feliz!
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Passarinho da ribeira

Eu queria ser avezinha
Para poder voar
Dos meus braços para os teus
para a tua boca beijar

Ter asinhas volantes
Quem não gostaria de ter?
Para passear nas nuvens
Nem que fosse só para te ver

Passarinho que vais além
Espera um pouquinho por mim
Tu és livre, podes voar
Eu queria ser assim!



Uma Borboleta no Prado
(Romance)

(...)
Enquanto Ermelinda cumpria a sua jornada de criada doméstica, o

filho descobria o pequeno mundo que o rodeava. Observava as abelhas no
constante voejar à volta dos marmeleiros em florescência, enquanto colhia para
si alvas corolas e botões rosados, que depositava na concha da mão para depois
abocanhar com gulodice. Rebolava-se pelos lameiros encabelados de feno ma-
duro, onde, a coberto das ervas e sofregando os herbáceos aromas, habitava
os níveos castelos de nuvens, no alto das fecundas tardes de um Maio quase
Verão, ouvido atento aos primeiros ribombos da trovoada que corria pelas cer-
canias. De peito aberto, recebia as primeiras gotas de chuva, gordas e pesadas
como bagos de uva, para de seguida se levantar de um salto enérgico e desatar
numa correria inebriante, braços abertos em aeroplano, rosto exposto à água.

Vigiava os pássaros na azáfama da feitura dos ninhos. Mirava os ovos,
diversos em tamanhos e cores, de padrões lisos ou pintalgados, sem, contudo,
jamais lhes tocar. E, finalmente, assistia aos primeiros gorjeios emitidos pelas
novas criaturas que chinfrinavam ruidosamente nos exíguos espaços penujentos.
Aos primeiros ensaios de voo, os  olivais  enchiam-se de  trinados e adejos de
asas novas que em breve se robusteciam e se lançavam nas  alturas.  No chão,
a aveia amadurecera, e dela, já ceifada e recolhida à eira, ficara apenas o res-
tolho por onde Anacleto, erradio, se insinuava por  entre as  sombras  calentes
das oliveiras, saudoso de um tempo que, bem se lembra, começava com a Festa
das Flores, como tanto gostava de ouvir o povo chamar à Páscoa.

Na verdade, tudo começava no Domingo de Ramos. Após semanas de
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pesada atmosfera do tempo quaresmal, tempo de obscuros rituais e temores
inspirados por tétricos cânticos de arrepiar a alma, conquanto se destinassem
à sua encomendação, o Domingo de Ramos soava a um verdadeiro toque de
festa. Para Anacleto, o repicar dos sinos para a Procissão dos Ramos, mais do
que festejar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, anunciava a chegada da
Primavera. E nisso residia todo o encanto desse dia.

Ainda criança, acompanhava o pai, logo pela manhã, na busca de um
raminho de oliveira que a mãe se encarregava de enfeitar com flores silvestres,
e, de raminho na mão, lá seguia às cavalitas do progenitor para a igreja
perfumada de incenso e flores olorosas. Já menino feito, impregnado da
festividade do dia, logo ao acordar punha-se em pé de um pulo e, munido de
um machado, corria ao primeiro olival, escolhia meticulosamente o ramo que
lhe parecia mais bem formado e zás! Após o que se pisgava furtivamente com
o pesado ramo às costas e a sensação de ter cometido um pecado. Nesse
momento, parecia-lhe que toda a alegria que pairava no ar ficava suspensa e
nem os pássaros cantavam. Depois, corria às imediações da Casa da Serra em
busca dos compactos  e perfumados cachos de pilriteiro no auge da floração,
com que enfeitava o mais lindo ramo da aldeia. Então, os pássaros voltavam
a cantar e, alegremente, começavam a fazer os ninhos.

Logo na tenra idade se manifestou nele a propensão para o isolamento.
Às brincadeiras colectivas sempre preferia outros géneros de ocupação marginal,
como assistir, por exemplo, ao despontar de uma lua cheia inflada de mistério,
subindo no misterioso céu crepuscular. Deitado sobre a moreia de lenha, à
frente da casa, era aí que  a mãe o vinha interromper da sua muda perscrutação
das estrelas, chamando-o para a ceia. Em noites de  luar, bandos de garotos
animavam-se em folguedos estridentes. Por vezes, Lucílio, um pequeno da sua
idade  e vizinho da rua, acercava-se dele e atirava-lhe prazenteiro: “Anacleto,
vamos apanhar pirilampos?”, ao que ele acedia, descendo célere da moreia,
pois gostava de Lucílio, e também de explorar os recônditos negros dos silvados
ou os buracos musgosos de velhas paredes, na expectativa de deparar com um
arancu. Admirava-se com a viva fosforescência brilhando nas trevas, mas por
aí se ficando, opondo-se aos intentos do companheiro em remover o estranho
ponto luminoso, espécie de pequena e frágil larva leitosa, soubera-o, afinal,
certa vez, quando, ao tentar apanhar um, o esmagou entre os dedos,  logo ali
se apagando para seu grande desconsolo.

Lucílio foi o único amigo na infância de Anacleto. Com ele construiu
casinhotos de barro para albergar insectos à sombra da grande faia do quintal
do avô Pedro, homem de grande estatura,  de quem manteve sempre, muito
para além da sua morte, a impressão de um verdadeiro gigante dos contos
fabulosos.

Calcorreavam os campos, pelas hortas, no fito dos rubros morangos
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que cresciam nos cômoros. E, por rubras, se iam às cerejas, encobertos pelas
searas, gozando da plenitude dos sabores primeiros, sob céus de azul sem
mácula, onde o sol pontificava.

Um dia, no pino do Verão, o sino tocou a rebate, como sempre acontecia
quando havia fogo ou algum animal caía ao poço. Grande inquietação se apo-
derou das pessoas que, suspendendo os trabalhos, se interrogavam  aos gritos
de propriedade para propriedade, onde era o  fogo que  não se  via fumo, que
teria  acontecido, perguntas  atiradas  ao ar enquanto largavam ferramentas  e
alfaias e se punham de sentinela com os corações temerosos.

A notícia da criança afogada varreu a aldeia como uma onda de conster-
nação. Vem-se a ver, fora Lucílio que, inadvertidamente, caíra no estreito poço
do quintal, assim partindo de morte sinistra, sabe Deus com que insondáveis
repercussões para o resto da vida do amigo que ficava.

Anacleto reagiu a este desaparecimento, tal como ao do seu pai, anos
mais tarde, com surpreendente serenidade. Mas o crescente alheamento, visível
na sua expressão, denotava o quanto os trágicos acidentes contribuíram, defini-
tivamente, para consolidar uma natureza introspectiva que, cada vez mais,
buscava no isolamento a forma de se ligar ao mundo.

(...)

Aos primeiros alvores do dia, lá seguia a par e passo com os animais,
cotejando a encosta do Cabeço do Souto em demanda do Prado Raso. Além
dos castanheiros, o caminho abria-se para a planura aivada dos róseos tons ma-
tinais. O sol passava o mágico pincel sobre a natureza penunbrosa, e as cores
surgiam cintilantes. Pequenas lagoas remanescentes despediam intensos fulgores
de prata entre o juncal, onde pairava uma ténue neblina que, ao dissipar-se,
originava nas superfícies envernizadas dos juncos contas de cristal iridescente.
Nas searas acalentadas pelo sol, assomavam as  primeiras espigas. O vale
resplandecia.

Anacleto habitava o prado. E dali observava a vida na fluidez dos dias.
Como na infância, assistia ao diário espectáculo dos céus sempre novos, ora
povoados de formas mutantes cujas sombras, na terra, se moviam em loucas
combinações com a ondulação do feno, ora de um azul profundo, infinito, ora
ainda assumindo aspectos cenográficos fabulosos, prelúdios de tempestades
que já se pressentiam no ar.

No caminho cavado passavam animais e pessoas num movimento de
pêndulo. Era tempo de mondas. Tempo de raparigas! Cantavam pelos caminhos,
ao desafio entre grupos, e estendiam os despiques ao campo. Por toda a banda
se ouviam as cantadeiras. À tardinha, era certo e sabido que haveria baile no
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Cabeço do Souto, numa clareira entre castanheiros, ponto de reunião dos
ranchos que demandavam toda a parte poente do vale.

Deitado de bruços, com um caule de erva entre dentes, Anacleto corres-
pondia com aparente indiferença às suas investidas: “Rica vida me  leva, este
malandro!” Com um sorriso a esmaecer-lhe nos lábios, seguia-lhes os movimentos
até  desaparecerem  no vau do ribeiro,  sensibiliza do  pelo colorido de lenços
e saias e pelo rasto de graciosidade que retinha da sua passagem.

Com o mês de Maio a avançar, Augusta Carriça deu em passar amiúde
pela vereda que atravessava o prado. Desde o dia em que ouvira aquela conversa
a coberto do ribeiro, Anacleto sentia uma estranha e confusa sensação sempre
que avistava Augusta. Cosiderava-a um ser superior, independente, e admirava-
-lhe o porte robusto que ela bem sabia ostentar, a segurança e determinação
com que falava e se movia. Encostado a um tronco de oliveira, sentia-se pequeno
e insignificante, e todo se encolhia quando Augusta passava, de sacho ao ombro
e balde na mão, peitos fartos, pernas altas que se adivinhavam bem feitas por
baixo da saia roxa e rodada, saracoteando as ancas, toda segurança e altivez.
Anacleto deitava-lhe os olhos enviesados e, apesar do hábito, era sempre per-
corrido pelo mesmo estremecimento quando ela, matreira, lhe lançava com
afoiteza: “Olá Anacleto”,  ao que ele correspondia com um sumido “Olá
Augusta”. Já de costas, atrevia-se então a levantar os olhos e mirava-lhe a
silhueta ao contraluz vespertino, por entre as ervas incendiadas que lhe roçavam
as pernas.

(...)

Por essa altura começaram a aparecer as primeiras borboletas de uma
espécie nunca vista no prado. Eram de pequena envergadura, mas de um colo-
rido brilhante. Volitavam rentes ao feno, sendo necessária muita atenção para
se detectarem quando poisavam. Este recente e surpreendente fenómeno arre-
batou Anacleto para longas horas de minuciosa observação. De tal modo, que
Augusta, um dia, se viu compelida a acercar-se sorrateiramente, lançando-lhe
de chofre:

– Ouve cá rapaz, que é que tu tens?
O moço, que estava estendido de bruços, cotovelos na erva e rosto

entre as mãos, sentiu um frémito ao ouvir a voz inesperada. Rodou sobre si e
deu de caras com as pernas da Carriça. Esta olhava-o do alto, zombeteira.
Deixou cair o balde para um lado, o sacho para o outro, pôs as mãos nas ancas
e voltou:

– Que fazes aí todo o dia, meu grande madraço! Queres dizer-me?
Por entre as pernas dela divisou as cabras que depenicavam nas silvas,
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à beira do caminho, e, sem se atrever a levantar os olhos balbuciou uma evasiva:
– Que se passa? As cabras parecem-me bem.
– Deixa lá as cabras,  homem!  – tornou ela num tom imperativo –

Olha cá para mim!
Ele levantou lentamente a cabeça e, de relance, descobriu-lhe a doçura

das pernas muito além do joelho.
– Seu maroto! –  riu-se  ela  enquanto  retrocedia  ajustando  a saia ao

corpo – Queres dizer-me o que estás para aí a fazer, horas a fio, ao sol?
– Borboletas... observo borboletas.
– Ora! Anacleto!  Já não há borboletas neste tempo!
Fez-lhe sinal para se baixar. Reticente, ela estendeu-se na erva a  seu

lado, e ele mostrou-lhe um par de asas deslumbrante. Eram de um azul profundo,
raiadas de púrpura e debruadas a turquesa.
 – Não é linda!? – afirmou mais do que perguntou.

Ela disse que sim com um aceno de cabeça.
– É nova – comentou Anacleto com uma ponta de entusiasmo – nunca

a tinha visto por cá.
Ela não disse nada e, por um bom período, mantiveram-se em silêncio.

Estavam tão juntos que os antebraços de  ambos  se tocavam.  Nunca estivera
tão próximo de uma rapariga. Um leve odor acre de suor desprendia-se-lhe do
corpo, fundindo-se com os cheiros exalados da terra aquecida. Anacleto olhou
de soslaio  e viu a pele mimosa dos seios que assomavam por entre os botões
da blusa de chita. O cabelo caído pelos ombros escondia-lhe o rosto generoso.
Com surpreendente feminilidade veio com a mão apanhar uma madeixa, esbo-
çando, no seguimento, um gesto dirigido à pequena borboleta que permanecia
imóvel. A mão dele, veloz, segurou-lhe o pulso com rudeza.

– Bruto do rapaz, que me magoa!
– Não podemos tocar-lhe – apressou-se a dizer.
– E pode saber-se porquê? – Perguntou, irritada e já de pé, sacudindo

os restos partidiços do feno que se lhe haviam colado à roupa.
– Se lhe tocamos estraga-se. Nunca devemos tocar nas borboletas, fi-

cam sem cor, compreendes? E depois, o que é uma borboleta sem cor?
Pusera-se também de pé, frente à Carriça, ele pequeno e atarracado,

ela alta e esguia. Proferira as últimas palavras com desacostumada veemência,
o  que surpreendeu Augusta.

– Ai! O diabo do rapaz mais as borboletas! E  eu para aqui a passar o
meu tempo, com as alfaces a morrer de sede! – Pegou no sacho e no balde e
foi-se para a horta.

Tão inesperadamente como  surgiu, desapareceu o misterioso insecto.
Debalde Anacleto voltou a procurar as borboletas pelo prado.
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Em pleno mês de Junho, nada resistia à clara intensidade do sol. Nos
campos, o verde primaveril cedera lugar aos tons pardos da terra desnuda e
dos pastos maduros. Pelos cabeços, manchas alvacentas assinalavam courelas
de centeio pronto para a ceifa. Searas de trigo disseminadas pelas zonas baixas
do vale matizavam-se de tons doirados.

O prado, invadido de gafanhotos, já não proporcionava o necessário
alimento aos animais. Anacleto  via-se agora forçado a pastoreá-los pelos cô-
moros sombrios, onde a terra conservava a fresquidão e a erva se mantinha
tenra. No caminho, passaram os primeiros ceifadores com os chapéus de abas
largas, lenços na nuca e foices ao ombro.

Do seu posto, à sombra morna das oliveiras, Anacleto atentava nos
cânticos dos ceifeiros que se propagavam arrastados na calma da tarde. Eram
cânticos dolentes, saídos do silêncio e parecendo, estranhamente, fazer parte
dele. De vez em quando a estridência de uma cigarra, vinha perturbar a harmonia
reinante.

Quando o sol dava mostras de começar a enfraquecer, aparecia a
Augusta Carriça. Anacleto observava-lhe os movimentos desenvoltos quando
tirava água à picota ou pegava no sacho para  orientar a exígua levada que
assim conseguia. A espaços, mantinha-se invisível quando se baixava para
mondar os canteiros de cenouras, cebolinhas, alfaces e outros mimos que ela
tratava com esmero.

Por vezes, pregava-se à conversa com vizinhos que esporadicamente
ali vinham e lhe gabavam o primor de leiras viçosas que estavam à vista, e de
que ela se orgulhava.

Cumpridas as tarefas, lavava-se cuidadosa e demoradamente junto ao
poço. Arregaçava as mangas da blusa, torcia e retorcia um paninho que passava
cerimoniosamente ao longo dos braços e, num movimento de extrema leveza,
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esticava o queixo e o pescoço em poses de inusitada plasticidade, enovelava
o cabelo que segurava pela nuca, e fazia deslizar suavemente o pano pelo colo.
Com o mesmo desvelo esfregava as pernas, alternadamente apoiadas na pequena
pia da picota.

Sabendo que Anacleto a observava, sem mais ninguém pelas imediações,
 poderia o acto ser tomado como uma provocação. Havia de facto muita volúpia
naquele lânguido ritual, elevado ao extremo quando puxava a saia até à virilha
e,  vigiando de esguelha a figura acocorada do rapaz, deixava a descoberto a
perna bem talhada, demorando-se a espremer o pano e fazendo escorrer fios
de água ao longo das coxas. No regresso, com a expressão carregada de malícia,
atirava um “Até amanhã, madraço” ao pobre Anacleto que assim se ficava,
encolhido, amuado e de olhos no chão.

Por uma dessas tardes, andando Anacleto à desfilada pelo restolho
levantando nuvens de gafanhotos de asas reluzentes, voltou a ouvir-se, além
do salgueiral, o fragor surdo de motores. Esquecendo os gafanhotos, veio o
jovem postar-se à beira do caminho. Dois camiões avançavam devagar na sua
direcção, envoltos num tumulto de poeira. Tinham coberturas de lona da altura
de dois homens e uns tantos metros de comprimento. Ao acercarem-se do ribei-
ro, o primeiro deteve-se entre soluços e grande chiadeira. Saiu da cabine um
tipo gordo, bigode farto e enrolado, jardineiras cotiadas e boné de pala. Parecia
desagradado com a situação, enquanto  media as probabilidades das viaturas
passarem o vau. Um vulto negro assomou pela janela do lado do motorista e
rugiu de lá num sotaque esquisito e voz cavernosa:

– Intão, pássámos ou quê?
O gorducho fez um gesto consentâneo e mandou avançar com cautelas.

O camião iniciou  um movimento lento, transpondo o vau sem dificuldades de
maior. Transposto o obstáculo pela segunda viatura, apressou-se o gordo a vol-
tar para a cabina.

Imóvel, com as mão na algibeira, Anacleto sentiu um estremecimento
pelo  corpo ante o rugido das máquinas que se aproximavam em esforço para
vencerem a rampa. No momento em que passavam pelo seu posto,  a viatura
da frente estacou subitamente, originando um chorrilho de imprecações do
condutor de trás.

– Mas que raio de manobras são essas? – Gritou furioso.
Sem ligar importância, o autor da manobra, um tipo de tez escura e

carapinha, perguntou de dentro da cabina naquela voz grave e sotaque divertido:
– Olhi lá, minino! Indá  faltá  muito p´á  Quintá do Feixo?
Anacleto apontou na direcção da colina, gritando sobre o ronronar dos

motores:
– É do outro lado da serra.
O indivíduo encolheu os ombros visivelmente insatisfeito com a
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informação e retomou a marcha. Nesse momento  sobrepôs-se à refrega dos
motores o relincho agudo de um cavalo.

Depois que se afastaram, a Carriça, que andava pela horta, veio de lá
no seu andar bamboleante. Trazia uma blusa cingida que lhe relevava o redondo
dos seios túrgidos e,  por baixo, a saia roxa caía-lhe até um pouco além do
joelho.

Anacleto nutria especial agrado pela garrida indumentária de Augusta,
facto que se poderia, talvez, atribuir à sedução da cor, aliada à graciosidade
espontânea dos movimentos do corpo que a enformava. Sentia, por vezes, dese-
jos inconfessos de poisar a cabeça naquele peito generoso que imaginava
quente, macio e palpitante. A Carriça parecia adivinhar-lhe os pensamentos
quando o surpreendia nesses momentos fugazes, e sorria-se com dissimulada
lubricidade, como agora acontecia ao chegar-se muito perto dele.

– Que queriam aqueles? – Perguntou seguindo o rasto de poeira que
se distanciava.

Anacleto coçava-se distraidamente com a mão que ainda mantinha na
algibeira rota.

– Pouca coisa... – disse perturbado perante a proximidade dela.
– E isso, é alguma coisa? – Atalhou num golpe rápido, relanceando os

movimentos da clandestina mão.
Anacleto ruborizou até à raiz dos cabelos. Confundido, retirou a mão

enquanto articulava atabalhoadamente:
– Se a Quinta do Freixo era longe, foi só isso que perguntaram – Ia

voltar-se, cabisbaixo, mas de súbito reagiu, enérgico: – Que te importa isso a
ti?

Surpreendida, Augusta fincou as mãos nas ancas:
– Não querem lá ver que o diabo do rapaz tem sarna!
Acabrunhado, o jovem afastou-se. Uma cigarra estridulava pela tarde,

algures nas copas das oliveiras. Anacleto apanhou do chão uma pedra e desferiu-
-a com violência para o meio da ramagem. Mas a cigarra continuou, imper-
turbável.

(...)

Nas horas de maior calmaria refugiava-se nas profundezas da Fonte
dos Salgueiros, situada dentro do ribeiro da Fraga, num local rochoso, onde,
mesmo nos estios mais rigorosos, brotava uma nascente de água fresca. O
acesso ao local processava-se por um trilho que partia do caminho e seguia ao
longo da margem até à altura das figueiras, entrando no ribeiro por uma estreita
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vereda declivosa talhada na ravina, ao fundo da qual reluzia a água empoçada
na rocha. A nascente situava-se  alguns metros a montante sob espesso dossel
de salgueiros.

Anacleto entretinha-se aí gozando a tepidez da água das poças aquecida
pelo sol esbrazeante, antes de se infiltrar e  desaparecer  no  cascalho. Sentado
na rocha, pés adentro até aos tornozelos, prolongava  estranhos jogos  com os
irrequietos alfaiates, que assediava com uma longa palha de aveia-brava.

Tão absorvido se encontrava que nem reparava nos olhares de sentida
inveja dos garotos que ali vinham encher as cantarinhas de água fresca. Intima-
mente, lamentavam-se  da vida que levavam e censuravam os próprios pais
pelos trabalhos em que incorriam. Alheios a esses infelizes pensamentos, os
caprídeos ruminavam, saciados, a um canto.

Decorriam os dias deste modo despreocupado, quando o rosto malicioso
e zombeteiro de Augusta se veio espelhar na água onde Anacleto procedia ao
salvamento de um formigão, que em desespero se agarrava à palhinha redentora.

– Grande madraço me saíste! Todo o mundo por aí a estorricar ao sol
e o menino aqui ao fresco. A ti Ermelinda deve ser mais que santa para tolerar
isto.

Apesar de não ser costume a Carriça vir ali, Anacleto não se mostrou
surpreso. Contrapôs laconicamente:

– Não tens nada a ver com isso, mete-te na tua vida.
– Tens razão, a minha vida dá-me bem que fazer – e adoçando o tom

de voz – E ainda mais esta, secou-se-me o poço! Logo agora que o feijão está
a deitar a flor...

Mergulhou dois baldes naquela espécie de reservatório natural, salpi-
cando-o, desafiadora. Mas, volúvel, logo mudou de atitude:

– Bem que me podias dar uma ajudinha... Ter que carregar daqui com
tanta água...

Anacleto ficou-se, silencioso. Só quando ela chegou ao cimo do íngreme
carreiro é que clamou:

– Se tiveres mais duas vasilhas...
Ela parou e virou-se com os baldes a pesarem-lhe nos braços. O sol

declinante recortava-lhe a silhueta através da saia de chita leve e translúcida.
Sorriu e, nesse momento, Anacleto achou-a bonita.

No dia seguinte, quando Augusta  chegou e  se  aprestava  a encher as
vasilhas de  água,  o rapaz  agarrou-a  desastradamente  pelos  ombros e fê-la
sentar-se no local donde ele próprio acabava de se levantar.

– Espera, senta-te um pouco.
Esboçando fraca resistência, Augusta grunhiu:
– Mas que queres, diabo, pensas naturalmente que tenho a tua vida?
Anacleto esgueirou-se, ágil, até à nascente e trouxe de lá uma mão
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cheia de figos apetitosos.
– Colhi-os esta manhã. Eu já comi, estes são para ti – e estendeu-lhos

na concha formada pelas duas mãos.
Ela mirou-o, desconfiada.
– Anacleto, Anacleto, que andas tu a tramar?
– Eu?   disse hesitante – pensei que gostasses.
Após breves momentos de indecisão, perante o sincero apelo dos seus

olhitos encovados estendeu a mão e apanhou um  figo que meteu  na boca por
inteiro. O efeito foi um olhar arregalado de satisfação.

– Não há dúvida que são bons, assim fresquinhos!
Pés descalços dentro da água, ela de um lado, ele de outro, ela comendo

os figos que ele mantinha nas mãos estendidas, ele observando-lhe o semblante,
passaram-se alguns minutos aprazíveis.

Acabada a singular refeição, ela debruçou-se para passar as mãos pela
água. Naquela posição, os seios sobraram do decote. Anacleto sofreu um cho-
que que não passou despercebido a Augusta. Esta ergueu o tronco, encarou-o
séria, tomou-lhe a mão, e, fitando-o sempre nos olhos, foi desabotoando a
blusa. Um dos seios libertou-se, exuberante  na sua alvura coroada de rósea
auréola, donde irrompia o firme e saliente mamilo. Anacleto deixou que ela
o conduzisse, sentiu a pressão do mamilo no côncavo da palma, a incrível
macieza da tumescência, e qualquer coisa como um formigueiro percorreu-o
de alto a baixo em ondas de calor que afloravam à superfície em rubores escar-
lates. Augusta perscrutava-lhe as reacções, abandonando-se a um crescendo
de sensualidade que a impelia para movimentos cada vez mais vigorosos,
enquanto, de olhos semicerrados e cabeça atirada para trás, buscava o corpo
do outro entre suspiros e gemidos.

Neste estado langoroso, com um sorriso zombão entre dentes, abriu
os olhos e topou com Anacleto que a fitava  assombrado.

– Que é que tens, viste o diabo? – disse divertida, largando-lhe a mão
e apressando-se a apertar a blusa.

Recompondo-se, levantou-se, enérgica, e pegou nos baldes sem voltar
a olhá-lo.

– Vamos lá regar a minha hortinha!
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Anacleto andava confuso. Nos dias a seguir àquilo, cumpriu, como
havia prometido, na ajuda à rega. A distância da fonte à horta era considerável
e a tarefa dura, mas não era isso que o vinha atormentando. Paulatinamente,
Augusta invadia-lhe os pensamentos e os sonhos e, à socapa, vigiava-lhe o
mínimo movimento.

No percurso amiúde repetido, Anacleto andava sempre atrás, seguindo-
-a à distância mais conveniente para melhor se apropriar da sua figura bem
proporcionada. Era, sobretudo, no caminho que faziam com os baldes vazios,
que ele lhe apreciava o jeito desprendido de andar, a elegância conferida pelo
tronco desempenado, a cintura fina, a linha das ancas bem desenhada e aquelas
pernas de gazela ágil.

Atormentava-o o facto de ela persistir  em não  fazer a mínima alusão
ao caso. Dir-se-ia que aquilo nunca  acontecera. Por  seu lado,  estava fora de
questão tomar qualquer iniciativa. Por isso andava amuado, remetido à qualidade
de “voyeur”. Mas atormentava-o sobremaneira o poder que, como um feitiço,
ela vinha exercendo sobre ele, qual nuvem que ensombra os campos, mancha
peganhenta que alastrava, lhe tolhia a liberdade e toldava os dias.

Parecia-lhe longínqua a vida despreocupada, repleta de paz e de luz,
apesar dos três dias apenas decorridos.

Mortificado por estas ou por outras razões, Anacleto deixou de ir à
fonte e, decidido a  afastar-se de Augusta, mudou-se para um carvalhal não
muito longe dali, que lhe proporcionava boa sombra e pasto para as cabras.
Contudo, não conseguia evitar de, à distância, continuar a seguir os movimentos
da pobre rapariga, que prosseguia naquele vai e vem, um dia para acudir ao
feijão, outro à alface, ainda mais outros para as várias leiras em que punha
tanta vaidade. Nesses momentos, sentia por ela sincera pena e davam-lhe ganas
de correr a ajudá-la. A pouco e pouco, porém, logrou retomar alguns dos velhos
hábitos com que soía entreter-se e, lentamente, a luz voltou a preencher o
espaço solar dos seus dias. (...)
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(...)

Francisco Ruço arregalou os olhos à vista das carnes mimosas do par
de pernas despreocupadamente distendidas no tapete de caruma. Instintivamente,
escondeu-se atrás do pinheiro mais próximo. Caça daquela por ali era rara. A
saia arrepanhada deixava a nu dois terços de coxas dignas da atenção de um
Rubens. “Quem será a magana?” – Pensava de si para si – “E que diabo estará
ali a fazer?” O corpo estirado ao comprido, em decúbito, sobrava de entre
alguns arbustos na beira do pinhal. “Não há como perguntar” – decidiu. 

Cautelosamente, evitando fazer barulho, avançou pé ante pé. A outra,
de tão absorta, apenas se deu conta quando sentiu algo rígido e metálico a
entrar-lhe pela saia até à nádega. Augusta Carriça virou-se de lá num susto, e
deparou com o Ruço de espingarda na mão e uns quantos coelhos à bandoleira.

– Raios te partam Ruço de mau pêlo. – rosnou furibunda.
Um sorriso malandro desenhou-se nos lábios do caçador.
– Macacos me mordam! Se algum dia pensei encontrar uma peça deste

calibre!
De espingarda em riste, meteu-lhe o cano por entre as pernas, enquanto

ela o afastava, a custo, e descia a saia atabalhoadamente.
– Não te atrevas, filho de uma cadela! – E antes que ele reagisse le-

vantou-se de rompante e afastou-se a passo firme, deixando o Ruço a coçar o
queixo.

Reparando na cama ainda quente que ela ali deixara, optou por nela
descansar um pouco, não sem alguma indissimulada concupiscência. Do local,
ligeiramente alcandorado, tinha-se uma boa vista de toda a encosta até ao plano
onde se erguia a quinta dos condes de Riaça. Lembrou-se da novidade que
constava no povo. Seria mesmo verdade essa da tourada? Bem seria que o
fosse, pois de touros gostava ele. E por touros, calhava às vezes ir à Raia, onde
as mulheres eram quentes e tinham pêlo na venta.

Longe do povo e o calor a apertar, resolveu pôr-se ao caminho. Meteu
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a espingarda ao ombro, relanceou ainda a cama da presa que acabara de lhe
escapar mesmo debaixo do nariz e, abanando a cabeça desalentado, foi-se,
repetindo:

 – Macacos me mordam!
Com mais razão repetiria quando, ao chegar à Passagem, topou com

uma fina donzela que se passeava a cavalo e com o transfigurado Anacleto
segurando as rédeas. Esgazeado, tomou o rumo da aldeia.

– Macacos me mordam! – E desapareceu caminho abaixo.

Depois da vinda do conde ao povo os comentários alastraram como
fogo em palha seca. Quando o automóvel estacionou junto do portão do quintal
de Mestre Roseiro, logo os garotos se foram juntando à volta do fascinante
engenho. Alguns adultos, menos à vontade que as crianças, guardavam os mo-
vimentos dos ocupantes à distância. Saiu o conde do seu lado, apressando-se
a ir de volta abrir a porta à filha. Encolhido no acento, Anacleto era o alvo pri-
vilegiado  da atenção da pequenada. Como peixe num aquário e ignorando os
mecanismos de abertura, foi Lígia quem veio libertá-lo, dando-lhe a mão e
puxando-o para fora sem fazer caso dos garotos que arredaram a um tempo à
sua passagem.

– É então aqui que trabalha a tua mãe. Muito bem, vamos lá conhecê-
-la.

Anacleto dirigiu-se para o portão. Mestre Roseiro, dando-se conta do
alarido, antecipara-se e já se aprestava na direcção do conde desfazendo-se em
cortesias: que era uma honra, que conhecera muito bem seu pai,  mas fizesse
favor de entrar e a menina também, uma jóia, uma verdadeira flor. E para
Anacleto:

– Vai, vai chamar a tua mãe que anda lá para a horta! Venha fazer um
cházinho e tratar de pôr alguma coisa na mesa.

Anacleto arrastou Lígia consigo pelo caminho da horta. Sentia-se
inchado de tanta vaidade e orgulho! Mas eram apenas sentimentos de puro
comprazimento por desfrutar da amizade de Lígia e poder partilhar isso com
a mãe.

Ermelinda deixou cair o braçado das couves à vista dos dois. Não! O
filho não exagerara!  Ali estava a jovem  resplandecente  de  beleza e candura.
Mas ao mesmo tempo tão frágil que logo lhe lastimou o destino.

– Mãe, é a Lígia! Vês como é bonita, mãe? Mais ainda do que  eu te
dizia!
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– Ai! Menina! – desculpava-se Ermelinda – não ligue, que isto é uma
criança, apesar da idade.

Lígia dirigiu-lhe um sorriso cúmplice.
– Oh! Ele saiu-me um belo mentiroso!
Isso é que não menina! Quanto ao ser bonita é tão verdade como o sol

estar lá em cima.
– Mãe, – interrompeu Anacleto – o Mestre mandou chamar-te.
– E o diabo do rapaz só agora é que me diz! – protestou, apressando-

-se pela vereda.
Por boa parte do dia o conde e o Mestre falaram. Este mandou chamar,

pelos garotos que ali permaneciam, os mordomos de Santa Catarina que, postos
ao corrente das intenções do conde, exultaram com  tamanha magnanimidade
que muito iria engrandecer os festejos desse ano. Que sim, contasse com eles
para o que fosse necessário, a começar pela improvisação da praça.

Conseguido o objectivo da visita, saíram do povo a meio da tarde por
entre alas de galfarros que competiam lado a lado com o veículo.

O assunto passou a tema de conversa  generalizada. Dos  pormenores
da reunião encarregaram-se os mordomos de contar, em  breve  se espalhando
pelas eiras onde decorriam as malhas. O pessoal dava largas à fantasia tecendo
as mais variadas  razões  que  teriam  levado o  conde a tal  procedimento. Uns,
que se tratava de cumprir uma promessa em nome do conde velho; outros, que
seria apenas em intenção da sua memória. Mas para os mais novos não passava
de um simples capricho do ricaço. Em todo o caso, fosse qual fosse o motivo,
estava muito bem, viessem de lá os touros que o povo agradecia.

– Qual é o papel  do  enfezadinho do  Anacleto é que  eu  não percebo!
– Comentava Felisberta  para  um  grupo de raparigas  apoiadas  nos ancinhos,
enquanto os homens batiam com os manguais a eirada acabada de deitar – Esse
bicho do mato que anda por aí ao trolaró, sai-se com uma destas!

Augusta Carriça, que se encontrava no magote, arrebitou as orelhas e
sondou fazendo-se desinteressada:

– Que se passa com o Anacleto?
– Passa-se que apareceu aí ao lado do conde de mão dada com a

condessinha, tão fina que até o vento a atravessa – respondeu desdenhosa.
– Pois dizem que é bem linda! – censurou-a uma moça baixota e gorda.
– Bem linda... – troçou Felisberta – se tu nem a viste!
– Foi o meu irmão que me contou!
– E que sabe o pirralho do teu irmão de mulheres? Ainda mal largou

os cueiros... Ora não querem lá ver! Os homens gostam de chicha que se apalpe
 e não de ossos! Que dizes Augusta?

A Carriça, que andava com o ancinho pela palha fingindo-se desatenta,
continuou amuada.
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– Eh! Raparigas do demónio! – Gritou um rapagão de mangual ao alto
– Toca a trabalhar ou a malhação cai em cima de vós.

– Coitado! – Retrucou prontamente a Felisberta – A que género de
malhação te referes?

Toda a gente se riu menos Augusta. Habitualmente ninguém lhe levava
a palma nestas jocosidades picantes, mas hoje não dava mostras de apetites
para lérias. Por falta do seu contributo a cavaqueira virou-se para os touros.
Mais dos jovens nunca haviam presenciado qualquer tourada, apenas alguns
que se aventuravam no contrabando das alparcatas haviam assistido a uma ou
outra corrida lá para a região raiana. Como é,  como não é, queriam saber os
outros.

– Ali não há que haver. São os touros metidos num recinto entaipado
e, então,  quem tem tomates que os mostre! – E o que disse isto não faltou com
o gesto à eloquência.

– No tempo do outro conde, homem amante do campo e amigo da
gente,  não se passava um Verão que os touros não pintassem aí a macaca!–
Lembrou um malhador já de idade – Ele próprio era sempre o primeiro a saltar
para o curral. Velho, mas rijo! Homem dum raio!

As conversas prosseguiram pelo ardor da tarde. Por toda a aldeia proli-
feravam as eiras, e de cada eira se elevavam os cantos e as vozes ao compasso
dos manguais que se abatiam sobre as espigas fazendo saltar o grão. As medas,
ainda altas, prometiam dar que fazer às gentes pelos tempos próximos.

Desde aquela vez em que o esperara durante três dias dentro do ribeiro,
junto à fonte, Augusta não voltara  a ver  Anacleto. E desde  esse dia,  também,
um  sentimento  larvar  cuja  natureza e  motivações  ela própria não  conseguia
compreender e muito menos queria admitir, começou a minar-lhe a tranquilidade
de espírito e a  assediar-lhe a alma. O que  principiara  como uma  brincadeira
leviana a  apelar  aos  instintos  libidinosos  de  alguém que  julgava  sob o seu
domínio, acabou por degenerar numa situação para a qual não estava preparada,
nem nunca equacionara. Foi como se os dados manipulados de um jogo previ-
sível e inofensivo se rebelassem,  por irónico sortilégio, contra  o próprio mani-
pulador. Algures dentro de si deflagrou um processo de degenerescência que,
como um tumor em crescimento, se ia  alimentando à  custa do  seu ego traído
e rejeitado, vítima dos seus próprios actos, segregando viscosidades rancorosas
onde se ia debatendo.  Incapaz de contornar os factos e deles fazer uma análise
racional, Anacleto prefigurou-se-lhe no espírito como o culpado dos seus
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males e alvo de todas as censuras. No seu íntimo,  sentia-se humilhada não
só pela rejeição de que considerava  ter sido vítima, mas também como e por
quem fora rejeitada: uma amostra de gente que agora, após duas semanas
escondido, aparece de automóvel exibindo-se ao lado da filha de um conde
com a aparente benção deste. Estava assim desvendado o mistério do seu desa-
parecimento.

Estranhas forças impeliram Augusta a rondar as imediações da Quinta
do Freixo. Como uma sombra movimentava-se às ocultas de arbustos e arroios,
aproximando-se sorrateira e furtivamente até às abas do freixial, por ele pene-
trando com cautelas de espião. A coberto da densa vegetação avançava teme-
rariamente até a um ponto donde alcançava toda a extensão do pátio e a fachada
principal da casa, vigiando os movimentos que aí se operavam.

Admirou  a forma  eficiente  como se  processara  a  instalação,  rápida
e eficaz, não faltando as aves de capoeira e uma pequena horta junto ao poço,
resultado da acção concertada ao longo dos últimos meses. Até o velho moinho
de tirar água fora escrupulosamente reparado e posto a funcionar. A água ver-
tida no tanque escorria pelas paredes musgosas de granito. Resquícios de aven-
cas vegetavam na  sombra do  decadente  caramanchão de glicínias,  vestígio
de uma época em que as buganvílias cobriam pérgolas disseminadas pelo vasto
pátio e revestiam paredes e alpendres da grande construção solarenga.

Era neste cenário em recuperação à custa dos bons ofícios dos homens
que já haviam partido e dos que ali continuavam, incluindo o conde e a sua
mulher que se ocupavam das ligeirezas de pormenor, que Augusta assistia,
perplexa e carregada de acrimónia, ao desenrolar de uma relação vivida e for-
talecida sob o signo da espontaneidade, protagonizada por dois seres tão distin-
tos na sua compleição física, que concorria para induzir em qualquer espírito,
e isso aconteceu no de Augusta,  a ideia de se estar perante uma associação
antinatural. Porém, noutro plano, a revelação de um Anacleto solícito e
afectuoso e não desprovido de alguma galhardia, desencantada sabe-se lá por
que artes do amor,  operava nela indisfarçáveis mudanças fisionómicas pre-
nunciadoras de sinistras conjecturas. Às singelas manifestações de afecto que
o rapaz prodigalizava à sua amada, como o oferecimento de uma flor ou as
ingénuas brincadeiras com que procurava o encanto do seu sorriso, reagia
cerrando os punhos, partindo galhos e cuspindo peçonha, toda ela crispação,
indo-se dali furando pelo arvoredo, já sem cuidar de que o seu vulto pudesse
ser percebido no meio do bosque. E algumas vezes o foi pelo Manuel jardineiro
que chegou a comentar o facto com o patrão. “Alguém que anda por aí à
lenha” –  aventou o conde.

Alheios ao que se passava por entre as árvores, os dois jovens agiam
de molde a desfrutar o tempo que faltava para a desejada festa dos touros.
Lígia insistia para que Anacleto montasse o branquinho, mas ele recusava-se
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argumentando que seria um grande desgosto para o animal, “assim a modos
como passar de cavalo a burro” – dizia. Em vez disso,  montasse ela que ele
seguraria as rédeas.  Começaram por dar pequenos passeios pelas proximidades,
explorando toda a orla do bosque e entrando por algumas barrocas. Levavam
por vezes um pequeno farnel dos cuidados de Rosa, que comiam debaixo de
um pinheiro ou junto de uma dessas fontes que, como por milagre, brotavam
do coração da terra ressequida. Nessas andanças a passo calmo e descontraído,
topavam frequentemente com bandos de perdigotos esquivos seguindo os pro-
genitores por entre as irregularidades do terreno. Coelhos assustadiços atra-
vessavam-se e reentravam no mato após meia volta repentina. Lígia, para quem
tudo aquilo era novo, não cessava de exclamar a sua admiração, e Anacleto
gozava do redobrado prazer da satisfação dela e de a contemplar na sua luminosa
auréola de princesa aparecida.

Certa tarde, a pedido da rapariga, enveredaram pelo caminho até ao
alto da Passagem, ignorantes da presença do espectro desvairado da Augusta
Carriça que ao largo da encosta lhes seguia os movimentos, de colina em colina,
tropeçando em luras e tocos, aqui surgindo, além desaparecendo entre clareiras
e mato, até atingir a cumeada, indo anichar-se na borda do pinhal que ascendia
da outra vertente, no ponto de observatório onde viria  a ser surpreendida pelo
Chico Ruço.

De cima do cavalo Lígia avistou,  para além  do  caminho, um tufo de
dedaleiras, indicando-as a Anacleto. Este abanou a cabeça.

– São venenosas.
– Oh! – Exclamou desapontada – Tão bonitas,  e venenosas!
Tornando-se pensativa indagou:
– As tuas cabras não as comem?
– Elas sabem.
– Como?
– Não sei – disse, encolhendo os ombros, – talvez pelo cheiro.
Inesperadamente ela perguntou-lhe:
– Achas-me bonita?
À frente do cavalo, ele virou-se para trás, fez um gesto abarcando tudo

à volta, da infinita cúpula azul do céu até à linha do horizonte e proclamou
solenemente:

– Mais bonita que tudo o resto que existe!
Ela sorriu.
– Posso ser venenosa  disse.
– Tu és doce.
Um riso cristalino borbotou do seu peito frágil.
– Não podes saber, nunca me provaste!
– Sei-o.
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– Como as tuas cabras sabem das flores?
– Sim.
Voltava-se para ela a cada passo  enredando-a no  envoltório protector

do seu olhar. Como estava linda com o chapéu de abas claras sombreando-lhe
o rosto querido, os cabelos soltos caindo pelo vestido rosa estampado!

À medida que o caminho subia, mais se alargavam as vistas em redor.
Alguns povoados dispersos bordejavam os montes. Pelo lado esquerdo, ainda
distante, corria a faixa espessa de salgueiros que denunciava a ribeira com os
seus campos de milho. À direita crescia a encosta de rara vegetação até à cume-
ada orlada de pinheiros.

– Já tiveste alguma namorada? – atirou-lhe repentinamente Lígia,
interessada em prolongar a conversa.

– Ãh?
– Não te faças de surdo porque ouviste muito bem!
– Não – respondeu cabisbaixo. “E tu?” – formulou mentalmente. Como

lhe adivinhasse o pensamento, ela veio ao seu encontro.
– Não tens que te envergonhar, eu também nunca tive namorado. Como

vês já somos dois! – E mostrando-se desconfiada: – Mas confessa que já beijaste
algumas raparigas!

Ele ruborizou:
– A única mulher que eu beijei foi a minha mãe – disse acabrunhado.
– Eu... –  e nesta reticência pôs-se  a  contar  pelos  dedos – bem vistas

as coisas  já  lhe  perdi  o número,  pois beijei vezes sem conta todos os meus
heróis dos livros. De resto, parece que só tu é que me achaste bonita.

Com que alívio o rapaz recebeu estas palavras! Lígia conservava toda
a sua pureza imaculada! Olhando-a, achou-a mais resplandecente do que nunca
e toda a felicidade que o  seu peito  não  continha  transbordou num sorriso de
criança a quem acabavam de dar a prenda dos seus sonhos.

Atingiam entretanto a Passagem quando, de entre os arbustos, surge
um caçador de espingarda ao ombro, coçando a cabeça e resmungando algo
ininteligível. Ao encarar com eles, arregalou muito os olhos e, sem dizer água
vai, desandou caminho abaixo,  procedendo no mesmo resmungar.

(...)

Ao dobrar a esquina, no adro da igreja estava um grande aparato de
gentes e juntas de bois, aquelas observando, estas derriçando por duas insólitas
peças de maquinaria. Na verdade devia estar ali meio povo, comentando e
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mandando palpites em poses basbaques. Furando a poder de cotoveladas
Anacleto chegou-se até junto das estranhas máquinas. A que seguia à frente
era toda  em ferro preto e à qual uma voz nasalada,  sobressaindo da multidão,
se referia nestes termos:

– Catano! Parece um macaco! Catano!
O dito, diga-se de  passagem, teve o  mérito de  baptizar a máquina e

reapelidar o autor para o resto das suas  vidas. A outra  era maior e  bem mais
complexa. Parecia  um  enorme  caixote  recheado  de  rodas,  correias, braços
e manivelas e um sem número de matraquilhos complicados.

– Mas que raio de brincadeira! – Admirava-se um.
– Não vêem que é uma malhadeira mecânica? – Esforçava-se por elu-

cidar alguém mais entendido.
– E que raio é isso? – Ripostava outro.
Entre ditos e risadas divertia-se o pagode, enquanto, lentamente, lá

prosseguia a procissão, demorando três bons quartos de hora até desembocar
na eira do corregedor Licas, outrora homem de leis e hoje abastado latifundiário.
Era vê-lo agarrado à pança pleno de orgulho, estalando os suspensórios e dando
instruções para o assentamento dos prodigiosos aparelhos arrimados à meda.

No meio da euforia geral cirandava a  Carriça  numa  fona  assim que
avistou Anacleto entre a multidão, tudo  fazendo  para dar nas vistas e desviar
a atenção do grupo em que se integrava, para chasquear o rapaz.

– Olhem quem está cá hoje! O minorca do Anacleto!.
Tem tento mulher, que mal te fez? – Repreenderam-na as companheiras.
– A mim? Mal nenhum! O que é que uma pileca daquelas me podia

fazer?
O dito jocoso provocou gargalhadas nas raparigas.
– Credo, Augusta! Lá por andares com a telha, o rapaz não tem culpa

de nada!
– Dizem que ele e a filha do conde são como unha e carne! – Cochichou

uma.
– Não se fiem nisso! Cá para mim são cantigas da velha Ermelinda.

– atalhou a Carriça, sarcástica.
– Que ele anda por lá, anda! E tu sabes disso muito bem porque tens

uma horta no Prado Raso.
– Oh! Há quanto tempo eu não vou à horta! – Desculpou-se,  fanfarrona.
– Pois então também não sei onde te metes, porque não há quem te

veja ultimamente!
Augusta mordeu o lábio inferior ao ver aproximar-se Francisco Ruço

de olhos postos nela. Apesar de ser casado e pai de dois pimpolhos gozava
fama de garanhão, não sendo, por isso, companhia recomendada no seio de
raparigas solteiras em idade de namorico. A piscadela de olho que lançou a
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Augusta não passou despercebida às  restantes, que se  fizeram  desentendidas.
No entanto, se pensaram em alguma  coisa  que  pudesse  haver  entre os dois,
depressa se desenganaram em face da reacção bem ao jeito da Carriça:

– Olhem lá, não vos cheira aqui a porco?
E tapando o nariz com os dois dedos da mão esquerda, fazia de leque

com a direita. Perante mais  esta  demonstração do  génio da  amiga, as outras
não se pouparam a rir. O Ruço, tentando sair do aperto onde se metera, forçou
a conversa com um qualquer que ali estava de maneira a fazer-se ouvir:

– Ó Ambrósio, então como te tens saído na caça, homem?
– Mas qual caça Chico?! O caçador, que eu saiba, és tu!
– Oh! Diabo!  Parece que nem ando em mim! Pois tu não és caçador...

Mas sempre te conto esta: no outro dia dei como  uma  lebracha na  cama, tão
quietinha e distraída estava que em vez de lhe saltar para cima pus-me  a fazer-
-lhe cócegas no  rabo  com  o cano  da  espingarda. Nisto,  quando dou  por
ela, escapou-se-me por entre as pernas. Acreditas tu numa destas?

O interpelado, mais interessado nas manobras que se arrastavam sob
a atenção paciente da caterva que dali não arredava pé, esboçou um gesto de
enfado que, contudo, não desmoralizou o Ruço.

– Ah! Mas há-de cair! De lebres percebo eu!
Com esta se foi andando não sem que, intencionalmente, roçasse com

o cotovelo pelo lombo  daquela a quem as  dissimuladas palavras se dirigiam,
e que se agitava,  nervosa como uma égua esporada,  a custo  se  contendo, na
certeza, porém, de que o melhor era deixar as coisas ficar por ali.

Até porque nesse momento ouviu-se potente fungadeira que fez o
pessoal recuar instintivamente.

– Oh!  Catano! O gajo está c’a tosse!
Estalou ruidosa gargalhada pelo povinho que começava a achar piada

às expressões do Martinho Caçoila. Incomodado e com cara de poucos amigos,
um dos tipos com ar de mecânicos que procediam às manobras, encheu o peito
de ar e pela segunda vez tornou-se à manivela.

Cafum, cafum, cafum. Outras tantas baforadas de fuligem foi só no
que deu o esforço do homem, cujo olhar furioso mais soltou o riso da assistência.

– Ó Martinho, o macaco ou está com a tosse ou tem fome!
– Dêem-lhe  palha, que há aí muita! Catano!
Os ânimos iam num  crescendo  hilariante. Os  homens  escancaravam

as bocarras, as mulheres dobravam-se e apertavam as pernas quando o corregedor
Licas,  de charuto entre  dentes e mãos nos  suspensórios, se chegou  junto do
homem da manivela e levantou um braço pondo fim à galhofa, após breve mur-
muração. No silêncio que se fez, proferiu na sua voz grave:

– Há aí algum valentão que se ofereça para dar à manivela?
– Posso ser eu! - avançou logo o Martinho, voluntarioso. 
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Martinho Caçoila, que apresentava cabedal possante e uma cara de menino
imberbe, afastou o outro que agora exibia um sorriso matreiro e, sem mais
delongas, deu à manivela. O motor fungou, veio abaixo, mas, por fim, lá se
resolveu e desatou a matraquear. Com isto, já o Caçoila estava caído por terra
agarrado ao queixal, contorcendo-se em esgares de dor de tal ordem, que o
povo, apreensivo, resguardou-se num silêncio cauteloso. Eis senão quando,
sobrepondo-se ao ruído, se ouviu o mecânico zombeteiro:

– Oh! Catano! O macaco dá coices!
Foi quanto bastou para que estalasse uma autêntica salva de gargalhadas.

O Martinho, que não achou graça à brincadeira, retirou-se conferindo se ainda
estaria na posse de toda  a dentição.

No meio de tanta comédia só  agora o  pessoal  dava conta do  que se
passava com o grande caixote de  madeira. Ligado ao  motor por  comprida e
grossa correia, todo ele estremecia  num  frenesim de  fornicoques e  bramidos
que a todos  calou de  espanto. Rodas, eixos,  êmbolos, crivos, tudo ali  mexia.
O pasmo seria total quando a engenhoca começou a engolir trigo aos  molhos
e a deitar fora a palha por uma grande boca situada à frente, e o grão, crivado
e limpo de todas as  impurezas,  por uma  pequena  portinhola  na  retaguarda.
Coisa sem dúvida admirável que monopolizou a atenção de todos quantos ali
estavam e  dos  demais que  foram  chegando  que, com  gosto e  entusiasmo,
quiseram participar na primeira malha mecânica da história da aldeia.

Aproveitando a agitação,  Augusta acercou-se de Anacleto e,  num acto
de incontida raiva, beliscou-o por trás, provocando-lhe um gemido lancinante.

– Isto foi só para saber se és mais sensível por trás que pela frente, seu
maricas de ailó  – disse vociferando entre dentes e afastando-se em seguida,
forçando um riso pouco menos que demoníaco.

(...)
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Poemas

I

A codorniz cantou
na noite silente dos pássaros
Pela leveza do éter
o canto rasgou o espaço
ao encontro do canto outro
Como saber se ouve encontro
se não leio as vozes dos pássaros?
Era apenas uma codorniz
ou eram  todos os pássaros do mundo
a uma voz?
Tange o sino na madrugada azul
Os corações marcam o tempo decrescente
em cada peito que respira
O eterno Tempo que ecoa
dos campanários dos homens breves

II

Consome-se o tempo
como o tronco da árvore
no esplendor das chamas
após o que restam as cinzas
que à terra tornam
e nisto concorrem todos os lugares comuns
Porém a consciência aguda
do tempo feito vida
remete para a dor permanente e surda
de quantos recusam a partida
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III

Amo-te como se ama uma deusa, Vida!
Através da prata cintilante da ribeira
além da margem entre as ervas maduras
segues levitando na tarde
como um cometa incandescente
altiva e doce
despedindo fulgores
segura de me prenderes
a mim que te sigo entre as ervas altas
que se vergam à tua passagem
em doces vénias deusa movente!
Amo-te assim deste lado da margem
onde sonho alcançar-te
minha linda visão furtiva
além da margem entres as ervas

IV

Procuro as palavras
para falar de ti contigo
Irregulares e multifacetadas
as palavras vagueiam
flutuam desordenadas
no universo da tua imagem
São frias e ásperas as palavras
para dizer de ti
Em vão luto com elas
toco-as retoco-as
procuro moldá-las
dar-lhes a forma redonda do infinito

As palavras meu amor não dizem nada
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V

Ai! Menino
de encantadas ilusões!
Vais pelas silvas do ribeiro
perseguindo rouxinóis...
Não vês, menino,
que habitamos novos verões
sob novos sóis?

VI

Os meus dias são
um contínuo caminhar
sobre as ervas simples
de que nem os nomes conheço.
Roça-me a pele
neste sempre andar
o loiro trigo.
Sonho...
E nem adormeço!

VII

Desmandados da escola
seguem céleres os meninos
pela vereda sinuosa
entre o verde feno.
Vão chegando ao seu destino,
já das roupas se despojam
e num instante instantinho
ei-los na água, peixinhos!
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Moradores do Cimo de Vila

Um dos últimos pedreiros de Penamacor, agora com setenta e nove
anos de idade, passa o tempo a conversar com os poucos habitantes que restam
do seu tempo, no Cimo de Vila, como é mais conhecida a zona histórica de
Penamacor. José Pinto Lemos recorda o tempo em que todas as casas eram
habitadas: «Havia muita gente, sobretudo muitos jovens, o que significava vida
e alegria…Hoje, isto está morto! Nos meus tempos de jovem havia tanta gente,
que ao pé do Castelo existia uma choça com uma família, a do Pega. A festa
de S. Pedro, com o arraial junto da capela, aquilo era uma verdadeira festa
popular!»

Também recorda as rivalidades existentes entre os rapazes que iam
tentar “roubar” as moças do Cimo de Vila: “Quando vinham aqui aos bailes,
eu e outros rapazes íamos para o cimo da Torre do Relógio, e então era pedrada
para cima deles! Mas quando nós íamos lá abaixo, também éramos corridos
da mesma forma…»

O Ti Manel dos Santos, mais conhecido pelo “Violas”, tem oitenta e
oito anos. Reside paredes meias com a sede da Menagem. Os bancos de granito
instalados junto à sua porta, são o local onde vulgarmente os vizinhos se reúnem
para conversar, matar saudades do passado e comentarem a curiosidade dos
turistas que todos os dias ali passam.

Manuel “Violas” reside na parte antiga da vila há perto de trinta e cinco
anos, com a sua esposa, Teresa Curta, de oitenta e cinco anos de idade, natural
de Aldeia do Bispo. Trabalhou toda a vida como criado de servir: «Piquei
muitas vacas e bois para os ricos da terra!»
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Augusta Antunes Marçala, com setenta anos, vive ali há mais de
quarenta. Confirma tudo o que foi dito pelos vizinhos e faz questão de salientar:
«Havia muita gente, muitas crianças! Era uma rua cheia do cimo ao fundo!
Tão depressa andavam bem como à zaragata. Subiam para o cimo do castelo...
eu sei lá!» E continua: «Havia muitos casais, muita alegria e muita humanidade
na vizinhança. Podia haver alguma rivalidade por causa dos filhos, mas depois
tudo passava. Toda a gente se queria bem!», conclui.

Emília Maria, natural da freguesia de Salvador, tem sessenta e nove
anos.  Vive mais assiduamente na zona do Castelo há perto de duas décadas.
Para esta residente, o que vai dando vida ao local são os turistas: «Passam aqui
todos os dias, mas aos fins-de-semana anda aí muita gente de um lado para o
outro!»

Quase todos se lembram ainda quando os militares da Companhia
Disciplinar faziam guarda à Domus Municipalis. Outra lembrança comum, é
a da extracção de barro branco da Cova da Moura para rebocar os interiores
das casas. Admitem que as condições de higiene são outras. Há água, esgoto,
luz, ruas limpas. «Dá gosto viver aqui. Pena que os jovens tenham sido “obri-
gados” a sair para procurar melhor vida».

Estão a surgir situações curiosas. Casa que seja desabitada é casa vendi-
da. Por outro lado, os actuais (poucos) habitantes que manifestem aos filhos
interesse em vender a casa para se mudarem para o centro da vila, onde têm
melhores acessos a todos os serviços, incluindo os de saúde, são de imediato
convencidos a não o fazer, pois pretendem manter as casas para, depois de
reformados, as utilizarem.

De qualquer modo, ninguém acredita que alguma vez as casas do Cimo
de Vila voltem a encher-se de juventude e alegria como há quarenta anos atrás.

JF, 23 de Abril de1999
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Os últimos residentes da Baságueda

Rodeados de serras, pinheiros, estevas, giestas, urzes e medronheiros,
já as famílias  viveram  naquela  zona. Mas  foi  aos  vinte  anos de  idade  que
Domingos Campos decidiu fazer do local a sua residência. A atracção que
aqueles sítios exercem sobre uma pessoa, é motivo suficiente e justificativo
para que, apesar de contar oitenta anos de idade, ele e sua mulher,  Maria José
Cunha Salgueiro, de sessenta e sete, continuem a residir na Baságueda, entre
os velhos moinhos dos Pinheiros e do A. Estêvão, a cerca de três quilómetros
da Carreira de Tiro de Penamacor, e a nove da vila. São os últimos ali a residir,
numa casa antiga, situada na encosta frente ao Monte do Carvalheiro, com a
Quinta do Major a poucos quilómetros a nascente, onde os funcionários da
Reserva da Malcata e alguns visitantes se hospedam aquando das visitas à
serra. Só a alguns quilómetros a jusante, o pessoal que trabalha na Quinta das
Veigas, acaba por dar alguma vida à Baságueda, no presente.

Enquanto pôde, o casal viveu da agricultura, silvicultura e trabalhos
afins; actualmente, Domingos Campos, doente e com problemas visuais, já só
vive de saudades. O velho “guerreiro” passa o tempo sentado à porta de casa,
ao sol,  ouvindo o murmúrio da água cristalina correndo além, na ribeira, os
cantares dos pássaros e restantes sons selvagens que fazem do local um sítio
paradisíaco.

Saudoso, recorda o tempo em que, com uma junta de bois, lavrava
todos os pedaços de terra, onde semeava searas, batatas, hortaliças..., o tempo
da azáfama da Primavera, quando retirava o precioso mel dos mais de cem
cortiços de abelhas que possuía...

«Além da agricultura também tínhamos umas cabras e galinhas», diz-
-nos o senhor Domingos. E os seus olhos enchem-se de lágrimas. «Ainda hoje
não compramos carne! Temos galinhas e cabritos, produtos hortícolas, queijo,
leite, mel, azeite e azeitona...», afirma a esposa, «...só não cozo pão como
antigamente, porque meu marido adoeceu há cerca de cinco anos e não pode
ir à lenha para o forno, que temos junto da casa. Mas ainda assim, vendo alguns
produtos. Tenho pessoas de Penamacor que me telefonam para me encomendarem
queijos, cabritos, etc.».

A água que consomem é puríssima, da própria ribeira. No Verão utilizam
uma fonte próxima.

Apesar do isolamento  do sítio onde se encontram, nunca tiveram
qualquer problema, quer com pessoas quer com animais selvagens. Quanto às
primeiras, raramente aparecem, a não ser no Verão, na época de pesca. Sobre
os animais, nunca causaram quaisquer estragos ao “vivo” (cabras e galinhas).
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Recentemente, a Força Aérea Portuguesa faz exercícios de sobrevivência
na zona de Penamacor. O local, com áreas de intenso matagal, é utilizado para
«deixarem» com os olhos fechados, alguns militares. São os «fugitivos»,
esclarece-nos  Maria Salgueiro: «Eles não sabem onde se encontram, têm que
se desenrascar. Faz parte dos exercícios e têm de ser úteis à população, por
isso, quando vêm para cá, oferecem-se para me fazerem trabalhos gratuitamente.
Ainda há pouco tempo, estiveram dois tenentes e um sargento da força aérea.
Até esteve uma menina (tenente), e olhe que trabalhou tanto como os homens!
Cortaram e transportaram toda aquela lenha! (indica-nos um montão de lenha
grossa para a lareira).

Para se  deslocar à vila, onde vai  duas ou três vezes por  semana,  às
vezes está oito dias sem ir lá, comprou uma das novas viaturas que não necessi-
tam de  carta de  condução, um “tractocarro”. Mas o que mais  preocupa  estes
residentes, é o facto de  não  terem  electricidade. Pedida desde  Novembro de
1998, até hoje ainda não foi instalada. Sabe que  também foi  requisitada para
a Quinta das Veigas, zona de caça turística, e que os projectos foram aprovados.
O que desconhece é a razão da demora em levarem a luz até à Baságueda. Não
é que  vá  adiantar  alguma coisa aos olhos do  marido,  mas a ela  faz-lhe falta
para o iluminar, à noite, quando trata dele, sem o risco de provocar algum pro-
blema com o uso dos candeeiros a petróleo ou a gaz. Será que terão de esperar
muito mais tempo para que a luz chegue àquele local de sonho?

JF, 21 de Maio de1999
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Quando duas jovens meninas equivaliam a duas pipas de
vinho...

Quem perguntar, em  Aranhas, por  Luís Maria  Ribeiro, dificilmente
encontrará alguém que lhe  indique a  pessoa  procurada. Se  procurarem pelo
Luís Táu, então qualquer habitante da aldeia saberá levá-lo a sua casa.

Nascido e criado naquela freguesia, Luís Táu foi homem de vários
ofícios: sapateiro, caçador, pescador e gadanheiro, profissão já quase extinta.

Antes de falarmos sobre profissões,  quisemos saber o porquê do “Táu”.
Esclarece-nos: «Aquando da implantação da República, meu pai e o padre
Esteves foram para as perdizes, cada um com uma espingarda na mão. Escon-
deram-se detrás de uns barrocos e meu pai disse ao padre: Ó padre Esteves,
você daí e eu daqui, todos os que venham táu, táu, táu. Daí que tenha ficado
a alcunha a meu pai, a qual passou para mim.» Mas pelo seu feitio brincalhão
e falador, Luís Maria Ribeiro adquiriu mais um apelido, o de Malino!...

«Esse foi o meu cunhado. Numa zanga entre nós, chamei-lhe “alma
de sino”. Quando lhe perguntavam quem o tinha “baptizado” com aquele nome,
respondia foi o malino do meu cunhado Luís Táu.»

Como sapateiro, a sua principal profissão, que aprendeu com o sogro,
Manuel Fonseca, e com o Ti Manuel José, ambos já falecidos, fez muitos pares
de botas e sapatos para gente de  todo o  concelho.  Na tropa,  chegou a chefiar
as oficinas, com dezassete homens. A outra profissão, que exercia sazonalmente,
era a de gadanheiro. Eram dez em Aranhas, mas  eram três os famosos, ele, o
José Manuel acordeonista, já falecido, e o Manuel Craveiro, que davam cartas
a gadanhar: «Começávamos a cortar na zona de Idanha, depois em Aranhas e
todo o  concelho de  Penamacor, e, finalmente, no  Sabugal  e arredores.  Ainda
tenho a gadanha, o cassapo, a pedra e os ferros!», sublinha, com orgulho.

Quanto à caça, a que se  dedicava não só por  desporto,  mas também
para ganhar mais uns cobres,  antigamente era  permitido caçar e  vender, diz,
pleno de convicção: «No Distrito não havia quem me ganhasse!... » «Não será
gabarolice?»,  perguntámos. «Não!  Bati, à perdiz,  o Chico conde  e o  doutor
Rossa, de Penamacor, que eram os melhores naquela época!»
Era especialista de perdiz de passagem. Um dia, em três horas, na Atalaia, só
coelhos e perdizes matou vinte e duas peças. «Mas também matava lebres,
embora o meu forte fossem as perdizes!» confessa.

A pesca à rede era outro desporto que exercia, mas mais para convívio
com amigos: «Eu saía», relata, «mais cedo para a ribeira da Baságueda. Levava
a rede num saco e a espingarda noutro. Primeiro, caçava uma ou duas lebres,
que esfolava logo de seguida. Arranjava um lume e punha a lebre a cozinhar.
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Entretanto, chegavam os convidados e amigos. Metíamos a rede à água, pescá-
vamos uns peixes, e depois fazíamos uma miga para todos. Normalmente, ia
o José Manuel com o seu acordeão, tomávamos banho, comíamos, cantávamos
e dançávamos. Era um dia de alegria formidável!», recorda com vivacidade.
Mas o Luís Táu não tem só histórias das profissões que exerceu durante os já
largos anos da sua existência. Ele é conhecido na aldeia por se gabar, há perto
de trinta anos atrás,  de ter duas pipas de vinho em casa, sem que tivesse qual-
quer vinha, ou sequer comprado uvas para fazer vinho. Luís Maria Ribeiro
recorda:

«Eu tinha duas filhas solteiras, que trabalhavam no posto dos correios
que eu então albergava na oficina de sapateiro. Os rapazes iam convidá-las
para os bailes. A minha mulher dizia-lhes que quem mandava era eu. Normal-
mente, eu, depois do trabalho, ia até às tabernas, que, ao tempo, cafés não
havia! Os moços iam ter comigo e, para me falar, começavam por pagar uns
copos. Depois de umas quantas rodadas, que eles pagavam, lá perdiam a ver-
gonha e pediam autorização para deixar ir as filhas ao baile. Primeiro dizia-
-lhes que não. Eles, sabendo que eu gostava de um bom tinto, insistiam e pro-
metiam que levavam uns garrafões para o baile. Dizia-lhes que sim e todos
ficavam contentes. É claro que, enquanto tive as filhas em casa, nunca me
faltou o vinho! Por isso, dizia  que tinha duas pipas em casa!»

Ainda hoje, apesar de já ter “esgotado” as duas pipas, não dispensa
uns bons copitos, umas boas larachas e, embora com oitenta anos feitos, o seu
feno é “agadanhado” por ele.

JF, 3 de Setembro de 1999
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Borreguinho

O animal que se diz ter mais resistência a quedas, atropelamentos e
outros acidentes, é o gato. Daí que, no falar português, se diga “ter sete fôlegos”.

Não sendo felino, António Robalo Pinheiro, o “Borreguinho”, nascido
e criado em Penamacor, pastor de profissão, tem certas semelhanças àquele
animal doméstico. Efectivamente, numa determinada noite de há cerca de
quinze anos, quando passava em frente de uma discoteca que havia em
Penamacor, foi confrontado com uma escaramuça provocada por uns jovens
emigrantes. Sem nada ter a ver com a questão, foi atingido com alguns tiros
de pistola. Socorrido de imediato, foi operado, e, após alguns dias de internamento
hospitalar, regressou a casa. Como recordação, ficou com a costura da cirurgia
e uma bala que não conseguiram extrair-lhe.

O nome Borrego foi-lhe posto pelo avô por ser pequenito (cerca de
metro e meio de gente), que carinhosamente  lhe chamava Borreguinho. Tem
sessenta e cinco anos de idade.

“Homem pequenino, ou velhaco ou dançarino!” De facto, de mau não
tem nada, o Borreguinho. Mas é um exímio dançarino.

Passa vários dias e até meses sem  subir à  vila, (vive no Prado,  numa
quinta perto da Senhora do Incenso), mas quando o faz,  invariavelmente  tem
dois motivos para isso: beber um copo (adora o vinho),e divertir-se em algum
baile popular, mais a sua cara metade, a senhora Maria Adélia Leitão.

Não há quem não conheça a pequena figura do Borreguinho. Vestido
de colete, chapéu alentejano de aba larga, sempre levantado de modo a descobrir-
-lhe bem a testa, cigarro entre lábios, o qual, depois de uns tintos rola de um
canto da boca para o outro, movimento seguido de um constante, malandro e
nervoso piscar de olhos, consegue dialogar consigo próprio durante horas se-
guidas, gesticulando largamente com os braços. Mas não ofende ninguém.
Muitas das vezes, principalmente nas festas anuais, faz-se acompanhar de um
antigo acordeão, de onde saem algumas notas desconcertadas, mas que são
pretexto para que, com alguns amigos, cantem o fado à desgarrada até às tantas
da manhã...

Acontece que, de vez em quando, ao querer regressar à sua quinta, já
não encontra carro de praça que o transporte. Assim, tem que percorrer a pé
os perto de cinco quilómetros de distância.

Ora, a “instabilidade” provocada pela acção do álcool nunca o deixa
chegar a casa antes das tantas da madrugada. Há cerca de quatro anos, depois
de uma bela noitada, regressou à quinta com mais dois vizinhos: o Manuel
Paixão e o Germanito. Chegados ao recinto da Senhora do Incenso, o Manuel
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Paixão convidou-os a beber um copo em sua casa. O Borreguinho recusou ale-
gando a hora  tardia. Despediram-se. O Borreguinho segue pela  estrada rumo
à sua propriedade, enquanto os amigos se demoram um pouco mais à conversa.
Minutos passados, uma travagem e  consequente barulho do  embate  faz com
que os amigos corram para a estrada. O carro afasta-se velozmente,  enquanto
o António Borreguinho fica estatelado no asfalto a esvair-se em sangue. Pedidos
os bombeiros e socorrido, o nosso amigo resiste uma vez mais à morte.

Em Novembro de 98, depois de mais uma visita à sede do concelho,
António Pinheiro, e após mais uma noite bem passada, não consegue  transporte
para casa. Pelas três horas da manhã, sensivelmente no local onde havia sido
atropelado uns anos antes, ao atravessar a estrada para apanhar o caminho da
quinta, é de novo apanhado com violência por um carro, cujo condutor se pôs
em fuga... também. Por sorte, passa uma viatura da Força Aérea, cujos ocupantes,
na zona em exercícios, o socorreram. Passados uns dias de hospitalização, hei-
-lo de novo a tratar das suas cabras!

Pelos motivos apresentados, afirmamos que o António Borreguinho é
como os gatos, tem sete fôlegos! Mas o nosso amigo tem outra particularidade
muito interessante. Por causa do vinho já esteve a “passar-se” para o outro lado
umas três vezes! Mas, se estiver com os copos, há uma coisa que ele nunca
faz: negócios. Não é homem para se deixar enganar logo que esteja com um
“grão na asa”.

JF, 10 de Setembro de 1999



Triste de alcunha, sempre alegre no cantar

António Silva, ex-ganhão, guardador de cabras e agricultor, confessa
que «a meio vinho» é quando se «quadra» melhor

Natural e residente na freguesia de Salvador, no concelho de Penamacor,
foi guardador de cabras, ganhão e agricultor até à reforma. Mas se estes são,
aos oitenta e três anos, porventura, dados comuns a muitos beirões, outro desde
logo se destaca: a alcunha  “Triste” por que é conhecido.

António Triste é realmente como todos o conhecem na sua freguesia
e vizinhas. O que lhe dá direito a reportagem de jornal, e o levava, há quarenta
e tal anos atrás, a deslocar-se a Aranhas (ainda hoje o faz, como veremos), do-
mingo sim, domingo não, para desafiar, a cantar à desgarrada, os fadistas daque-
la freguesia.

«Os tocadores que nos acompanhavam eram», recorda, «o Zé Manel,
o Zé Fonseca, o Pinga e o António Lagarto. Os fadistas com quem eu cantava,
todos muito bons, eram o Joaquim Craveiro, o Artur de Matos, o Manuel
Estrela, o José Pascoal, o Bragadinho e outros.»

Mas de onde vem, então, a alcunha “Triste”?
«Quando era miúdo e andava a guardar gado», relembra António Silva,

«deixei que as cabras fizessem mal. Minha mãe deu-me uma sova, e quando
os meus amigos foram convidar-me para brincar e eu não quis, um deles disse-
-me: “Ó Tó, tu estás triste!” No dia seguinte voltaram a perguntar-me se
continuava triste, e assim me ficou o nome...»

Ficou sem  pai  em  adolescente,  altura em que  teve de “assumir” os
trabalhos pesados da casa, passando a ganhão. A veia poética, essa, surgiu-lhe
pelos  vinte e  cinco  anos.  Aprendeu a “quadrar” e, a partir daí, era  vê-lo em
festas e romarias onde houvesse um acordeonista ou uma viola.

Quase todas as  tabernas de  então  possuíam um  instrumento  musical.
Tocadores e fadistas também  eram  frequentes  nas aldeias.  Em Aranhas, nas
tabernas do David, do Manuel  de Matos e,  mais tarde, na do Guerra, raro  era
o domingo em que a desgarrada não acontecesse. Hoje, como nos diz magoado
António Triste, «já acabaram os tocadores e a maioria dos  fadistas.»

Mas ainda vão sobrevivendo alguns. «Em Monsanto, dias de mercado,
não falho um, vou a todos!», confessa. «É que há ainda quem toque por lá um
velho acordeão e quem cante à desgarrada comigo...»

António Silva nunca ganhou nada com as cantorias, a não ser uns
copitos de tinto, algum petisco e, sobretudo, muitos amigos. Garante, aliás,
que «a meio vinho é quando se canta melhor!» E acrescenta: «Para cantar o
fado à desgarrada tem que ser-se rápido no pensar e pegar no “ponto” da quadra.

É preciso saber ainda quadrar nos quatro pontos, ou seja, se o último
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fadista terminar a quadra com encantar, nós temos de utilizar uma palavra
acabada em tar ou ar. Depois, o primeiro verso tem de condizer com o terceiro
e o segundo com o quarto.»

As suas palavras não escondem, todavia, algum desencanto. «Antiga-
mente», argumenta, «embora com fome, toda a gente cantava e bailava; agora,
com a barriga cheia, parece tudo morto...»

JF, 5 de Novembro de 1999



Um livro vivo

A Ti Madalena lembra-se dos confrontos entre monárquicos e republi-
canos; e quando não tem com quem conversar reza o terço. No próximo domin-
go, 12 de Dezembro, será um dia muito especial para a Ti Madalena Maria.
E o caso não é para menos, pois completa a bonita idade de cento e um  anos.
Nascida em doze de Dezembro de 1898 na freguesia de Aranhas (nos últimos
quinze anos, cerca de meia dúzia de naturais desta localidade atingiram ou
ultrapassaram um século de idade), a nossa anciã, aparte a falta de visão, não
demonstra, nem pouco mais ou menos, a idade que tem. Ela é detentora de um
rosto jovem e belíssimo, uma voz límpida e juvenil e de memória prodigiosa.
Não nos damos conta do passar das horas ao ouvi-la.

Bem aconchegada junto da braseira, cuidadosamente mantida com
boas brasas pela filha Rosa, Madalena Maria, quando não tem com quem con-
versar, reza o terço.

As suas histórias, que são afinal as histórias da sua terra natal, davam
para um volumoso livro.

Desde muito jovem teve que trabalhar no campo: «Sachava, ceifava,
mondava, colhia azeitonas». Não havia a fartura que há hoje. «Comi muitos
saramagos secos, sem azeite», recorda. «Tanto eu como o meu marido (falecido
há quarenta e dois anos) trabalhámos muito. Fomos ceifar para a Terra Fria
(Aldeia da Ponte e Aldeia Nova, no Sabugal) e para Espanha. Fui forneira, tra-
balhei no linho, eu sei lá!...» Aranhas ficou na história por ter sido um dos
últimos baluartes da monarquia. A ti Madalena lembra-se muito bem dos acon-
tecimentos: «Fui para a rua ver o que se passava. Os sinos tocavam a rebate.
Era o Ti Cirilo e a Bárbara Inês. Havia muita gente na rua. O Padre Esteves,
o meu tio José Maria, o Ti Rapoula (os mais religiosos, sublinha) andavam
todos pelas ruas a gritar “Viva a Monarquia! trinta e um dia! Viva a Monarquia!
trinta e um dia!” Lembro-me tão bem!...» E continua. «Depois, o regedor, o
Joaquim Amador, telefonou aos lanceiros de Elvas. Estes vieram com as baione-
tas em bocas de armas, prontas a atirar. O Cirilo, do alto da torre, dava vivas
à Monarquia. Os militares davam vivas á República. Quando subiram à torre
para o prender, o Cirilo saltou para o telhado da igreja e daqui para o da sacristia.
Prenderam-no a ele e à Bárbara Inês e levaram-nos para Elvas. Mas eles nunca
negaram a pátria, gritaram sempre vivas à Monarquia. A primeira comida que
lhes deram em Elvas foram três moscas num prato. Depois devem ter-lhes dado
de comer no tempo em que lá estiveram. Mais tarde soltaram-nos. O Padre
Esteves esteve três dias escondido em cima de um freixo, depois, ele, o Rapoula
e o José Maria fugiram para Espanha.»
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O assassinato, mais tarde, do regedor Joaquim Amador (que falava
com o demo à meia-noite) é outra das inúmeras histórias que a nossa centenária
conta com precisão de datas e nomes.

Sobre bruxas, que nunca viu, tem algumas histórias pessoais, pois tirou
os “acedentes” em três casos. Recorda que algumas vezes ouviu a “diabólica”:
«É como se fossem muitos militares a marcar passo, seguidos de muitas garga-
lhadas», e exemplifica.
Recorda também a zaragata que houve, em tempos, na Baságueda, durante a
festa da Senhora do Bom Sucesso. Houve uma batalha campal de pedrada, em
que morreu uma mulher de Salvador. Durante vários anos, os naturais desta
localidade estiveram impedidos de passar em Aranhas.

Quando se lhe pergunta como era o Natal no seu tempo, a  alegria es-
tampada no rosto da ti Madalena, é indescritível: «Na noite de Natal ninguém
se deitava. Faziam-se as filhós, cantava-se toda a noite. Era muito lindo.» Não
sabe ler (foi à escola no primeiro dia, a professora deu-lhe duas bofetadas e
nunca mais lá voltou), no entanto, sabe todas as orações do catequismo, e mui-
tas outras, de cor.

Reza todos os dias para que, além da saúde, nunca lhe falte o tino. A
oração das treze palavras, de cortar a respiração ao ouvi-la, tal a rapidez com
que a recita, reza-a diariamente. Esta será, eventualmente, a razão porque as
bruxas nunca lhe fizeram mal e, ainda, a justificação para a sua longevidade.
Parabéns, Ti Madalena.

JF, 10 de Deembro de 1999
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Toda a vida fui pastor...

«Toda a vida fui pastor», diz. Mas não só. Foi também ganhão, rendeiro
e negociante de gado miúdo (cabras e ovelhas) durante meio século, em que
percorreu, todas as segundas feiras, o caminho do mercado para o Fundão.

É conhecido  por  “Arnaldo”, mas o  seu  verdadeiro nome  é Manuel
Geraldes. Natural e residente em Aranhas, é casado com Maria dos Reis, e tem
a bonita idade de oitenta e quatro anos. E muitas histórias vividas.

Residiu sempre na zona da Baságueda, onde teve muito  gado e também
algumas juntas de bois. Consequentemente, pastores por sua conta.

A Senhora do Bom Sucesso foi, e continua a ser, a Santa querida dos
pastores. Por esse motivo todas as gentes das redondezas ofertavam cabritos,
galinhas, ovos, queijos, etc., para serem leiloados no dia da festa, quinze dias
após o Domingo de Páscoa. O Ti Manuel Geraldes não fugia à regra, e ainda
hoje dá dinheiro para a santa. A fé aumentou, ainda mais, quando: «Um ano
nasceu-me uma borreguinha. Pensando que não nasceria mais nenhuma, disse
ao pastor – Esta borrega é para a Nossa Senhora do Bom Sucesso – Mas passa-
dos uns meses nasceu outra. Como a primeira já estava muito grande, disse ao
pastor para levar a mais nova, que estava de perfeita saúde. Quando chegou à
capela a borrega já estava morta. Então, tive que dar a maior, e a partir daí
passei sempre a dar o animal prometido.»

O Ti Arnaldo, bom conversador, revela agora, sem qualquer receio,
que em tempo fez muito contrabando de cabras, pois a proximidade da fronteira,
onde vivia, propiciava a atracção do lucro.

Mas também foi carvoeiro. E se nunca teve qualquer problema com
os lobos no respeitante ao gado, o mesmo não se pode dizer em relação à noite
em que fazia carvão na companhia do Manuel Geraldes da Albina, nos píncaros
da Serra da Marvana: «Uns seis ou sete lobos levaram a noite a uivar e a atacar-
-nos», recorda. «Passámos a noite a atirar-lhes com tições de lume das fogueiras
para os manter à distância!»

Outra actividade que desenvolveu durante perto de quinze anos, foi a
de caçador. Mas atenção! Não de caçador de espingarda! Mas munido de um
cacete (era caçador de pau devidamente legalizado), acompanhado de um ou
dois galgos, dois ou três cães coelheiros, o nosso amigo, que vislumbrava uma
lebre na cama a mais de cinquenta metros, percorria montes e vales à caça de
coelhos e lebres: «Cheguei a agarrar vinte e dois coelhos num dia! Também
andava com os caçadores de arma a bater mato nas caçadas aos javalis, raposas
e lobos. Cacei com o António Valente e com o Luís Tau.»

Manuel Geraldes sempre foi, e é, um homem franzino; no entanto com
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muita genica e bastante força.
Ainda não há um mês, ele e a esposa, dois anos mais nova,  reconstruíram

um muro de uma propriedade, todo em pedra, com mais de vinte metros de
comprido e três de altura.

As oliveiras que possuem foram eles quem as colheu: «Colhemos tre-
zentos quilos de azeitona verde e mais de cinquenta arrobas da madura. Podes
pôr no jornal que também fiz logo a limpeza das oliveiras!...»

Mas o bichinho do negócio persiste no seu espírito, por isso é conhecido
na freguesia por não haver um só dia sem que compre ou venda qualquer coisa.
Sejam produtos da horta ou outros: «Este ano fiz mais de quarenta contos na
campanha dos tortulhos!», diz-nos com orgulho.

Porém, o que ultimamente mais tem dado nas vistas da  população de
Aranhas, é o facto de o Ti Arnaldo se ter lembrado de um “negócio” curioso
e inédito na zona: a apanha e venda de pinhas secas para as lareiras.

Não se pense, no entanto, que o Ti Arnaldo se limita a apanhá-las do
chão: «Eu subo aos pinheiros, e, com uma bengala, deito-as abaixo. Depois
apanho-as. Essas são as melhores, pois têm muita resina e ardem melhor!»,
esclarece.

Inquirido por quanto vende cada saca de pinhas, respondeu que: «a
trezentos escudos cada saca, mas para quantidades ainda faço um desconto...»

Convenhamos que este é mesmo um negócio para “matar” o vício.
Para mais, sendo as pinhas “caçadas” à bengalada!

JF, 31 de Dezembro de 1999
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Em casa de ferreiro...

Aos dezasete anos, José Joaquim Robalo decidiu enveredar pela pro-
fissão de ferrador. Para o efeito, teve que arranjar um mestre; e este vivia nos
Três Povos. Era o senhor Felisberto. Durante um ano, só aos fins-de-semana
José Robalo ia à terra natal. Pagava quatrocentos escudos por mês, sendo ainda
a comida e dormida por sua conta.

Aos dezoito anos, inicialmente em sociedade com o  mestre, abriu ofi-
cina no Vale, passando depois a trabalhar por conta própria.

Havia muito trabalho. «Cheguei a ferrar quinze e dezasseis juntas de
bois num domingo, no tempo das acarrejas!»

Colocar quatro ferraduras nos burros, cavalos ou mulas, ou quatro ca-
nelos nas vacas, custava então catorze escudos. «As ferraduras e os canelos
eram feitos por mim. Ia buscar o ferro à estação de Belmonte, de bicicleta.
Trazia nove ou dez quilos de cada vez. Os cravos comprava-os em Espanha.
Ia lá, pelo meio das serras, todos os meses!»Gastava um quilo de cravos por
dia. «Hoje», diz-nos, «um quilo dá para um ano!»

Quando o serviço começou a fraquejar com o surto da  emigração, lá
foi também na “onda” parar a França, onde  trabalhou nos  caminhos-de-ferro
até aos sessenta anos. Quando se reformou, regressou às origens, e, para passar
o tempo e matar saudades, vai ferrando os poucos animais que aparecem. José
Robalo, actualmente com sessenta e nove anos, já não utiliza,  todavia, o tronco,
que tem num pequeno quintal; ferra os animais num terreno, junto à sua vivenda.
Também já não faz as ferraduras na forja: compra-as feitas.

Recorda os tempos em que igualmente fazia sangrias aos animais.
«Eram sangrados por causa dos “aguamentos” e quando andavam apanhados
dos peitos. Para os  aguamentos, para tirar o sangue ruim, eram sangrados no
pescoço. Os que andavam apanhados dos peitos, eram sangrados numa veia
da perna. Sabíamos quando estavam doentes através das veias vermelhas que
têm no branco dos olhos» explica. «Hoje são os veterinários que tratam tudo
com remédios», conclui.

Apesar do custo por animal rondar os três contos, não há quem queira
aprender a arte. Por esse motivo, só a sua boa vontade vale aos donos dos ani-
mais da redondeza. «Vêm de Santo Estevão, Moita, Casteleiro, Anascer,
Benquerença, Meimoa. Hoje uns, amanhã outros!... A maior parte dos animais
anda desferrado.»

Esta chamada de atenção levou-nos a observar as patas do macho da
casa, ali ao lado, para observarmos como se ferrava, e concluímos que também
estava “descalço”.
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Rindo, atirámos com o adágio popular: «Em casa de ferreiro...» «...espeto de
salgueiro...», ripostou, soltando estridente gargalhada.

JF, 28 de Janeiro de 2000
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Das Janeiras ao Entrudo

António de Matos Ferreira, mais conhecido por António Bragado, com
setenta e três anos,  é um dos poucos naturais de Aranhas que ainda  sabe cantar
o “Bendito e Louvado”, uma belíssima canção antiga de Natal,  habitualmente
entoada na Missa do Galo e, supostamente, só naquela freguesia do  concelho
de Penamacor. É, por isso, urgente proceder à devida recolha.

António Ferreira é, ainda, um dos mais antigos dançarinos do saudoso
rancho folclórico de Aranhas, e o único residente que integrava um grupo de
animadores do Carnaval, que durante muitos anos “chorou” o Entrudo na
aldeia.

«Tudo começava a partir do primeiro dia de Janeiro», explica. «Juntava-
-se um grupo de rapazes e um acordeonista, e  todas  as noites  cantávamos a
pedir as Janeiras às portas das casas mais abastadas. Nessa altura já toda a gen-
te tinha feito a matança do porco, e tinha enchidos a secar no fumeiro», esclarece.
«Normalmente davam-nos farinheiras, morcelas, toucinho salgado, enfim, car-
nes de porco. Um dos rapazes do grupo ficava encarregue de guardar o produto
recolhido cada noite, e, na penúltima quinta-feira, antes da terça-feira de Carna-
val, juntávamo-nos  com  um grupo  de  raparigas  (algumas já  namoradas de
rapazes do nosso grupo), e tirávamos os bilhetes das  comadres. Depois,  cada
um roubava um beijo ou um abraço à comadre. Na  Páscoa,  dávamos-lhes as
amêndoas. Na quinta-feira seguinte (Quinta-feira de  Compadres), entregávamos
a carne recolhida nas Janeiras  para elas cozinharem nesse dia.

Aos homens competia dar as carnes, o pão, o vinho e pagar o acordeo-
nista. As raparigas cozinhavam, faziam os bolos e as sobremesas. Depois,
tínhamos o baile, que durava até às tantas. Posso dizer que a festa continuava
até ao Carnaval!»

António Bragado recorda os homens de Aranhas que habitualmente
alegravam as gentes da terra durante o Carnaval: «Recordo-me do Ti Isidro,
do Vicente, do Feduxas, do António Venetas e dos elementos do meu grupo,
os irmãos Rui e Raul Mendes. Eu e o Raul chegávamos a vir de França pro-
positadamente para chorar o Entrudo.»

A “choradela” consistia em teatralizar os acontecimentos invulgares,
surgidos na vida local no decurso do ano. O palco era improvisado num dos
inúmeros balcões de pedra, então existentes na aldeia. «Nós juntávamo-nos e
“fazíamos a parte.” A gente sempre acrescentava mais uns pontitos à história...
Nunca nomeávamos ninguém! Mas eles sabiam bem que tinham feito o delito»,
explica.

Há cerca de trinta  anos que participou na última “choradela”. «Soubemos
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que um grupo de rapazes da nossa terra tinha ido trabalhar para outra localidade.
A fartura não era muita. Só um deles tinha levado alguma carne de porco para
comer. Os outros colegas conseguiram enganá-lo e comeram-lhe a carne, en-
quanto ele teve que comer nabiças e saramagos que apanhou no campo. Aprovei-
támos a história, e, com o Raul Mendes e o restante grupo, fizemos a “chora-
dela”», conta. E logo acrescenta: «Fomos comprar carne de cabrito ao Manuel
de Matos, diante de muita gente, que aguardava algo de nós, pois estavam
habituados a isso todos os anos. Depois, fomos para o balcão da mãe do Raul,
preparámos um lume, migámos a carne para uma panela de ferro com os tempe-
ros. Enquanto a carne ia cozendo, dizíamos umas larachas. O povo ia-se jun-
tando e ria e comentava o que dizíamos e fazíamos. A certa altura (tínhamos
combinado isso antes), fomos todos para dentro de casa deixando a panela ao
lume. O cheirinho da carne era bom. Um do nosso grupo que estava no meio
do povo, subiu ao balcão, agarrou na panela e levou-a. A carne desapareceu
num instante. Mesmo quente e meio encruada, quem pôde aproveitou-se. Con-
vencidos que nos tinham enganado, as pessoas riam a bom rir. Passados uns
minutos, de modo a dar tempo a que tirassem a carne toda, regressámos ao
balcão e mostrámo-nos muito zangados. Foi o delírio. Nisto, o Raul voltou
para dentro de casa, tirou umas telhas do telhado  e através do buraco fez subir
uma vara com a pele de uma cadela.

Pedimos silêncio, e, em verso, dissemos que a carne que comeram era
da cadela velha do Raul. Era ver os que a comeram aos vómitos e os outros a
rir à brava».

– Mas a carne não era de cabrito?
– Não! A de cabrito comemo-la nós no fim do espectáculo! Era um

tempo de alegria, ninguém levava nada a mal!
A finalizar a conversa, António Ferreira deixa uma sugestão: «Que as

Autarquias Locais e as associações se movimentem no sentido de recuperarem
as tradições que estão em vias de desaparecerem, sem que os mais jovens
tenham conhecimento delas». Propõe ainda que nas épocas próprias se recriem,
ou seja, se cantem as Janeiras em Janeiro, se façam as comadres e os compadres
e as “choradelas de Entrudo”. «Estou inteiramente disposto a colaborar, enquanto
puder», garante.

JF, 18 de Fevereiro de 2000
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Aranhas e a longevidade dos seus habitantes

Aranhas, localidade do concelho de Penamacor, arrisca-se a ficar na
história. É que ali, na última década, uma meia dúzia de pessoas atingiram ou
ultrapassaram os cem anos de vida. Neste momento ainda lá vive, de resto,
uma delas, com cento e dois anos.

Há já quem advogue, inclusivamente, a realização de um estudo, por
parte de entendidos na matéria, já que não é vulgar em Portugal tamanha taxa
de longevidade, em tão pequeno núcleo populacional. A maioria dos residentes
não têm, aliás, explicações concretas para o caso.

Digno de registo é também o facto de haver na freguesia um casal já
com sessenta e cinco anos de casamento. Trata-se de ti José Nabeiro, com no-
venta anos, e Maria Celeste Geraldes, de oitenta e dois anos. E lá está: não têm
explicação nenhuma para as suas provectas idades. A filha mais velha, Maria
Celeste, viúva, perfilha, ainda assim, uma teoria: talvez seja, a seu ver, da
pureza das produtos com que sempre se alimentaram...

Mas, quem mais com tão “bonitas idades”  vive actualmente  na aldeia?
«Há o António João das Neves, também  casado vai em  sessenta  e dois anos,
a Beatriz do AIbino, o José Geraldes, a Luísa  Pedro e o AIbino da  Preciosa»,
vai referindo Ti José Nabeiro, residente na  localidade de Povo  Novo,  famoso
pelas histórias de bruxas que dele ainda hoje se contam. Porém, quando  pergun-
támos ao simpático casal se alguma vez viram alguma, respondem, peremptórios,
que não. A filha Maria  Celeste  lembra, no  entanto, um caso  acontecido com
sua irmã mais nova, já falecida, quando era ainda pequena, aí de uns cinco ou
seis anos: «Era noite e já  muito tarde. Não  tínhamos  casa de banho e  ela foi
fazer à rua. Quando entrou em casa, estava muita assustada e contou que junto
do velho lagar de azeite estavam duas galinhas, que, de repente, se transformaram
em pessoas. Por mais que lhe dissesse  que não  podia ser,  jurava que sim! E
disse mesmo o nome dessas pessoas em que as galinhas  se haviam transformado.
No dia seguinte contou a outras pessoas e ainda lhe quiseram bater!»

Já quanto à “diabólica”, tanto os pais como a filha garantem ter visto
os seus efeitos inexplicáveis. Conta o Ti Zé Nabeiro: «Primeiro, ouviam-se
vozes a dizer:

– Caçaste? – Cacei.
– Pinchaste? – Pinchei.
Seguidamente, ouviam-se muitas e fortes gargalhadas, que estarreciam

mesmo os mais afoitos. No dia seguinte, nas cancelas do bardo e no abrigo da
porta da choça, apareciam lagartixas e escaravelhos espetados de uma forma
que aquilo era impossível ter sido feito por gente humana! Isto vi muitíssimas
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vezes!»
Mãe e filha confirmam que também assistiram a tais fenómenos, e

acabam até por confessar terem uma oração eficaz para afastar os espíritos
malignos. É o “Padre nos Conforte”, que reza assim:

Filho de Deus nos dê boa morte,
Espírito Santo nos guarde
da maior e da pior;
dos baptizados e por baptizar
arreda de nós Satanás,
comigo e minha alma não entrarás.
Ajunta-se o sol  com a lua,
Arrebenta veneno
Que a minha alma não é tua.

«Reza-se sete vezes, e o mal não entra!...»
E para justificar a eficácia da mesma, Maria Celeste conta o que lhe

aconteceu quando seu falecido marido foi para o Brasil e ela ficou em casa
com a filhita de pouca idade: «Uma noite de Inverno, altas horas», recorda, «a
menina acordou-me chorando com sede e a pedir água. Acendi a candeia de
azeite e, quando ia até ao cântaro a encher o copo, notei que qualquer coisa
saltava para cima de  uma  caixa  onde o meu marido  guardava  ferramentas.
Pensei que fosse algum gato e não liguei. Quando me deitei e aconcheguei a
roupa da cama, senti um puxão enorme, e a roupa da cama foi parar aos pés,
deixando-os destapados. Tornei a arranjar a cama, e voltou a acontecer o mes-
mo! Vi logo que não era coisa boa! Fiz figas com os dedos e rezei três vezes
o “Padre  nos Conforte”. Não dormi nada nessa noite! Mas também não aconte-
ceu mais nada.» Resumindo, nunca viram qualquer bruxa; mas pelo sim, pelo
não, o Ti Zé Nabeiro ainda hoje reza todas as noites o “Padre nos Conforte”.

Estará aí o segredo da sua provecta idade? Pelo menos para a longevidade
do  casamento a  explicação é  concludente:  «É preciso  sermos  bem  unidos.
Termo-nos dado um ao outro! Não é como o pessoal de agora, casam-se e não
querem saber, nem o homem da mulher, nem a mulher do homem, é como se
estivessem separados. Nós, casámos porque queríamos bem um ao outro! Por-
que tínhamos amor um ao outro! E continuamos a querer-nos bem!...» E Maria
Celeste Geraldes conclui: «E Olhe que só namorámos três meses!»

JF, 17 de Março de 2000
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O morto, afinal, estava vivo!

As várias frentes da guerra no Ultramar estavam num período bastante
conturbado. O número de mortos e feridos entre os militares portugueses au-
mentava todos os dias.

Não havia ainda muito tempo, a pequena freguesia de Aranhas tinha
recebido e chorado o corpo do seu primeiro filho morto em combate, o alferes
Fernando Raposo.

Nos finais de Setembro de 1966, José Pascoal, hoje com oitenta anos,
e a esposa,  Ludovina Freire dos Santos, actualmente com setenta e sete anos
de idade, recebem uma carta da Cruz Vermelha a informá-los que o filho se
encontrava ferido. Dias depois recebem nova carta confirmando o que eles já
adivinhavam: o soldado José dos Santos Pascoal falecera. Dor. Muita dor e
lágrimas. Os familiares vestiram-se de luto carregado. A população de Aranhas
acompanhou-os na dor e na missa por alma do Zé Pascoal, moço de que toda
a gente gostava.

Ao contar-nos a história, o casal comove-se. José dos Santos Pascoal,
casado com  Maria de Lurdes Bernarda Raposo, natural de Penha Garcia e
residente em Aranhas, assentou praça no CICA 3, na Figueira da Foz, em 20
de Outubro de 1963.

Com a especialidade de condutor mecânico auto desempanador, inte-
grado na  Companhia de  Caçadores 694,  embarcou para  Moçambique em 15
de Julho de 1964. 26 de Setembro de 1966 foi o dia fatídico:

«Éramos cerca de vinte voluntários, distribuídos por duas viaturas.
Deslocávamo-nos ao Niassa para buscar uma urna de chumbo para um nosso
colega que tinha morrido dias antes, ao pisar uma mina. Pouco depois de almo-
çarmos em Vila Cabral, seguimos viagem. Perto do sítio onde tinha falecido
o nosso camarada, o carro onde eu seguia accionou também uma mina e foi
pelos ares. Dois mortos e cinco feridos (destes, um veio a falecer depois) inclu-
indo eu, foi o resultado. Cinco dias em coma, um braço partido, fractura craniana
e o maxilar partido em vários sítios, que me deixou impossibilitado de falar
durante um mês e sete dias, foi o estado em que o acidente me deixou!» recorda
Pascoal. «Lembro-me que alguns dias depois de hospitalizado me informaram
que tinha uma chamada da Metrópole. Mas como podia eu responder ao padre
Robalo se não me podia mexer? Recordo-me também de o sargento do S.P.M.
Libério Vaz, natural de Salvador, me ir tirar uma foto no Dia de Todos os Santos
de  1966... » diz-nos.

Entretanto, em Aranhas, quinze dias depois de receberem a notícia da
morte do filho, uma outra chega  a informar que, afinal, ele se  encontrava
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vivo, embora ferido com gravidade. O sargento Humberto Geraldes, então
também em Moçambique, recebe a notícia da morte do Zé.  Dirige-se ao
hospital Militar e verifica que ele está vivo e  manda dizer aos pais. «Quando
as minhas filhas foram ao campo dizer-me que o Zé não tinha morrido eu não
acreditei» confessa-nos a mãe «fiquei especada e sem fala. Depois disse que
não tirava o luto e  só acreditava que ele estava vivo quando visse uma fotografia
dele!» O marido confirma emocionado.

«O que aconteceu» explica José, «foi que um dos feridos que estava
ao meu lado, que era da Lousã, faleceu. Porque éramos da mesma companhia
e do mesmo Distrito, confundiram-nos e informaram a minha família da  “minha
morte”.»

A companhia regressou à Metrópole em Dezembro de 1966. José
Pascoal (filho) ficou hospitalizado até Fevereiro de 1967, em Moçambique.

Após ter sofrido três operações, saiu da tropa em 25 de Abril de 1968.
Atribuíram-lhe uma pensão de invalidez de 32,5%, tendo ficado “incapaz para
todo o serviço militar e apto a angariar meios de subsistência”. Não sem antes
tentarem fazer com que ele assinasse um documento dizendo que estava bom.
«O doutor Perdigoto, de Idanha-a-Nova, disse-me: “olha! Rapaz! a ti já te
cortaram as pernas, agora cortam-te os braços se assinares o papel a dizer que
estás bem”. E eu não assinei!» esclarece José Pascoal.

Apesar de tudo, só após o 25 de Abril, no  tempo do  Gonçalvismo, é
que resolveu o seu problema, pois mandaram-no embora da tropa a deverem-
-lhe cinco mil e novecentos escudos, os quais lhe pagaram em 1974.

Hoje, está com alguns problemas no braço e não sabe se irá continuar
na empresa onde trabalha, como condutor, há largos anos.

Tem cartão da associação de assistência aos doentes militares, que lhe
garante uma rápida e eficiente assistência, quer em consultas, quer em assistência
hospitalar.

Questionado sobre um assunto actualmente muito comentado, o “stress”
de guerra, afirma que quando regressou sentiu algum; hoje, isso está ultrapassado.
Admite que haja quem sofra de “stress”, mas acha que haverá muita gente que
se quer aproveitar disso para ganhar mais uns dinheiritos.

JF, 19 de Maio de 2000
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Regresso ao passado

Das três hipóteses apontadas para a origem do nome de Aranhas,
outrora uma das mais populosas freguesias do concelho de Penamacor,  a mais
plausível é a que diz que nos tempos da sua fundação existiam vários teares,
aos quais chamavam aranhas. Quando os habitantes dos lugares vizinhos se
deslocavam ali para mandar tecer linho ou mantas de trapos, diziam que iam
ao lugar das Aranhas (teares).

Teares houve, em laboração, até há cerca de trinta anos. Foi num desses,
no da tia Rabeca, que Ludovina Rosária Lopes Moreira aprendeu a tecer. Tinha
então doze ou treze anos de idade. Trabalhou neles até casar, aos dezasseis.
Tempos depois, emigrou com o marido para França, levando o tear no pensa-
mento.

Outra faceta de Ludovina é o apego à música e à dança. Desde muito
nova ingressou no Rancho Folclórico de Aranhas, onde se manteve até à
extinção do mesmo. O gosto pelo folclore, herdou-o do avô Freire, da fundação
do Rancho, e do pai, Firmino Lopes, outro folclorista de gema, que, apesar dos
seus noventa anos, não admite que qualquer um lhe ganhe a cantar à desgarrada.

Como uma doença, também os filhos e os netos seguem as suas pegadas
musicais. António Geraldes, filho, e o Eduardo, neto, são os componentes do
famoso grupo musical “Segunda Geração”, que já tiveram honras nestas páginas.

Viúva, há alguns anos, Ludovina Rosária é natural e residente de
Aranhas. Conta cinquenta e oito anos, é mãe de quatro filhos e avó de sete
netos. Embora jovem, já coleccionou muitas histórias na sua vida. Entre elas,
e para salientar o gosto que sempre nutriu pela música e pela dança, recorda:
«Ainda solteira, fui mais a Maria Carreta e o Manuel da Chia ceifar ao rego
para a Terra Fria, concelho do Sabugal. Ganhávamos seis escudos por dia. Ali,
os bailes do sorteamento dos rapazes duravam oito dias. Calhou irmos nessa
data. Pois, oito dias lá andámos na ceifa e oito dias fomos aos bailes! De dia
ceifávamos, à noite íamos ao baile até às duas ou três da manhã! Ao romper
do sol, lá estávamos nós a ceifar! Ora, quando nas Aranhas souberam que
íamos para a Terra Fria, disseram-nos que lá gostavam muito de nos ouvir
cantar, que até eram capazes de nos pagar e mandarem-nos para a sombra só
para nos ouvirem. Mas a verdade é que cantámos durante todos os dias e nunca
nos mandaram para a sombra!...»

É com saudade que recorda os velhos tempos da sua juventude em
Aranhas: «Há uma diferença como do dia para a noite. Nos domingos havia
bailes em todas as ruas da aldeia. Toda a gente cantava e dançava. Em cada
época do ano jogavam-se os jogos apropriados. Os campos eram uma alegria.
Em todas as hortas havia gente a cantar. Agora, para além de quase não haver
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jovens, os poucos que há passam o tempo nas discotecas. Tenho muitas saudades
desses tempos!..» recorda.

Funcionária do Centro de Saúde de Penamacor, Ludovina Moreira é
uma pessoa com determinação e dinâmica invulgares. Porque os transportes
públicos entre Aranhas e Penamacor não são frequentes nem compatíveis com
o horário do seu emprego, pensou tirar a carta de condução, há cerca de três
anos, e fê-lo com sucesso. Porque tem umas horas livres em alguns dias da
semana, dá uma “mãozinha” na cozinha de um restaurante local. Ainda assim,
sobra-lhe tempo para fazer rendas e bordados.

Mas, para se sentir realizada, tinha que concretizar o sonho que sempre
a acompanhou depois de ter deixado de tecer. Então, a sua  madrinha Ludovina
dos Santos, esposa do Ti Zé Pascoal, ofereceu-lhe o seu velho tear manual.
«Foi a prenda mais bonita da minha vida! Nunca pagarei este favor à minha
madrinha», desabafa comovida. Enquanto não o montou na loja da sua residência,
não descansou. Superou as dificuldade da montagem de algumas peças deslo-
cando-se ao Estreito, e falando com as tecedeiras da localidade que havia visto
num programa de televisão.

Desde Março que Ludovina Moreira se afana a recuperar grande parte
da sua juventude. A loja está decorada com artigos antigos, com um berço de
verga, foice e mais um sem número de objectos que lhe trazem à memória os
bons velhos tempos de Aranhas. Perdida e achada, é agarrada ao tear. Mantas,
linho, tapetes que faça “desaparecem” num ápice! Uns oferecidos, outros
vendidos.

«Durante o Verão, a loja enchia-se de jovens que ao passar me viam
trabalhar. Ficavam admirados cor isto. A maioria nunca tinha visto um tear na
sua vida.»

Pode dizer-se que Aranhas recuperou o seu símbolo, e Ludovina Rosária
o fio da meada da sua juventude, com que tece as obras dos seus sonhos.

JF, 27 de Outubro de 2000



O indreita

Só há pouco mais de dois anos deixou de exercer a sua profissão que
herdou de seu pai, também ele pastor. Curiosamente, o Ti António Ramos viria
a herdar o nome e ainda uma outra virtude que em tempos deu nomeada ao
pai, e tem levado também o seu para além das fronteiras do concelho: o de
endireita.

Efectivamente, todos os dias chega gente dos mais variados pontos do
país e de Espanha, para que o Ti Ramos os trate. Pernas ou braços partidos ou
simplesmente “desmanchados”, colunas ou costelas com problemas, de uma
forma geral, o endireita António Ramos, de Aranhas, no concelho de Penamacor,
“dá um jeito” a todas as situações.

Uma outra particularidade de que os aranhenses mais idosos têm sau-
dade, e que evidenciava a grande família Ramos, era a bonita voz que possuíam
e se destacava fundamentalmente nos cânticos religiosos. Era sobretudo na
época natalícia, na interpretação dos cânticos populares ao Menino Jesus, que
as suas vozes enchiam a igreja, alegrando a alma dos que tiveram o privilégio
de os ouvir. António Ramos refere com saudade esses longínquos tempos e
afirma que ainda é capaz de cantar quase como então. Contando já com oitenta
e sete anos, António Ramos diz ter nascido já com o dom de endireita, tal como
o pai; porém, foi com este que se foi aperfeiçoando.

Para evidenciar os ensinamentos do pai, conta que “o Ti Alexandre”,
pastor lá de casa, natural de Segura, também com ele aprendeu. Um dia, o Ti
Alexandre foi preso. Diante do juiz pediu que lhe levassem um galo. Satisfeita
a vontade, num instante “partiu” as pernas à ave, atirou com ela ao chão e
desafiou qualquer médico a pôr o galo a andar. Posteriormente ele mesmo o
fez perante a admiração de todos. O réu foi mandado em paz para casa. O Ti
Ramos esclarece que o homem não partiu as pernas ao galo: «Ele só as des-
manchou, depois foi só pôr os ossos no lugar e o galo voltou a andar», afirma.

Se na maioria dos casos as pessoas o procuram em casa, muitas outras
levam-no junto dos doentes impossibilitados de se deslocarem a Aranhas. Por
esse motivo,  tem-se  deslocado a  diversas  localidades do país e Espanha. A
primeira vez que o levaram, recorda, foi para endireitar um pé do doutor Rolão
Preto. «Ele era um político. Uma vez, estava em sua casa e chegaram uns indi-
víduos para o prender. Ele vestiu-se com uma samarra de pele de cabra, pegou
num cacete e  num  guarda-chuva e  disse bem  alto: “vou botar o gado fora...”
Passou por entre os guardas, que não o reconheceram e foi-se embora.»

Raro é o dia em que uma ou mais pessoas o não procuram. Faz agora
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um ano, por altura do Natal, juntaram-se em sua casa umas vinte pessoas vindas
de Espanha. «A minha mulher estava a fazer as filhós. Era a noite da consoada.
Abri um garrafão de vinho e toda a gente comeu e bebeu», afirma. «Nem nos
casamentos escapa!», acrescenta a sua mulher, Maria Celeste, de oitenta e nove
anos. «Fomos a um casamento a Lisboa e a outro a Penha Garcia, souberam
que ele estava lá, olhe, fartou-se de tratar gente! Até a mim ele já tratou. Há
tempos caí dentro da ribeira e parti os queixos. Nem fui ao médico, foi ele que
mos arranjou!» Quanto ao preço do seu trabalho é bem claro: «Não levo nada».
Ou melhor, «Só dão o que querem dar. Mas se não derem nada fico satisfeito
na mesma, pois adoro fazer isto», afirma António Ramos.

É claro que toda a gente deixa uma recompensa.
Bem, toda a gente não! «Já endireitei pernas e braços a três ou quatro

ciganos. Perguntaram-me quanto era. Disse que não era nada. Disseram-me
que não podia ser, que iam a casa buscar dinheiro e nunca mais voltaram...»

Outro tanto não pode dizer de um médico de Victória, Espanha, o qual,
depois de correr vários especialistas que lhe garantiram nada poderem fazer
em relação ao problema da coluna que o afligia, o procurou por indicação de
um filho do Ti António Ramos a trabalhar na construção civil, naquela cidade
espanhola. Completamente curado, não só se tornou seu amigo e o visita
esporadicamente, como lhe ofereceu e mandou colocar à entrada da casa uma
placa com o nome e a “profissão” do Ti António Ramos.

Dos descendentes, tem três filhas e um filho, nenhum lhe segue os
“passos”. Dos irmãos, que eram onze, e dos quais já faleceram três, só a Rosa
tem esse dom.

Conforme referimos, o amigo Ramos foi pastor desde pequeno. Era
inevitável que lhe perguntássemos se durante a sua vida foi ou não testemunha
de acontecimentos insólitos, que quase todos os pastores dessa época garantem
terem visto e sentido. De facto, também ele viu lagartixas, escaravelhos e
gafanhotos espetados nos ramos de estevas, que compunham as cancelas de
madeira com que se faziam os bardos para o gado. «Depois dos assobios,
chegaram e escangalharam-me o bardo. Então, apareceram muitos cachorros
pequeninos e pitas (galinhas) branquinhos. Tentei agarrar alguns e todos me
fugiam por entre os dedos. Nem um consegui apanhar! Atentaram-me de
morte!», conclui a rir.

Outra noite, quando se dirigia ao povo,  viu bruxas a dançar numa
encruzilhada de caminhos. «Andavam a “balhar” e a cantar na encruzilhada
dos caminhos. Eram mulheres a cantar e a balhar... parecia mesmo um rancho
de verdade! Quando me aproximei escaparam-se todas...»

Estes acontecimentos, porém, nunca lhe incutiram qualquer medo.
Aliás, não é homem para se atrapalhar em qualquer situação. Na placa oferecida
pelo médico espanhol está gravado: António Ramos INDREITA. Chamámos
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a atenção para o facto de a palavra endireita não estar bem escrita. «Não faz
mal, retorquiu com uma forte gargalhada, as pessoas lá a entendem!»

JF, 4 de Janeiro de 2002
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Emigrou com «passaporte de coelho»!

São setenta e dois anos de uma vida inteira de trabalhos, viagens e
algumas aventuras, que «davam para fazer um livro!»

José António Vieira, natural e residente em Aldeia de João Pires, no
concelho de Penamacor, tem histórias de uma vivência que «davam para fazer
um livro!» Começou logo aos dezaseis nos, quando saiu da aldeia com destino
à Azinhaga do Ribatejo, onde iniciou a sua vida de adulto, como moço na casa
de um lavrador abastado, casado com D.  Alice Taborda, oriunda de Aldeia de
João Pires.

Dois anos passados, ruma para Lisboa, onde trabalhou com um enge-
nheiro civil, em levantamentos topográficos. Em seguida, empregou-se numa
fábrica de couros artificiais, em Carcavelos, até ser chamado a cumprir o serviço
militar.

Após mais uns empregos temporários, dispersos por todo o país, resolve,
como “toda a gente”, emigrar para França. Contactado um passador de Pena-
macor, ele e mais quatro conterrâneos, iniciam a odisseia a 25 de Janeiro de
1967. Alugaram o táxi do Fatela, e, pela calada da noite, foram até  Foios,
Sabugal. A noite foi passada dentro de um pinhal. O frio e a chuva intensa
incomodava-os menos que o medo de serem apanhados pela Guarda-Fiscal.
Levados para Espanha por outro passador, juntaram-se a mais trinta e seis
companheiros. Sempre embrenhados em matagais e com a cumplicidade da
noite, seguiram a pé, percorrendo caminhos e serranias medonhas, onde se iam
juntando a outros grupos. Chegados a Eljas, eram já cinquenta candidatos a
emigrantes.

«Todos nós levávamos passaporte de coelho», diz-nos a rir José Vieira.
A comida, normalmente pão e chouriça enlatada, era distribuída todos os dias
pelos passadores. «Nunca dei conta que alguém mudasse de roupa. Era a que
levávamos no corpo e nada mais. Roupa de coelho», acrescenta. Os episódios
de percurso sucedem-se, como aquela noite em que ficaram num grande
barracão, no campo, onde havia muitas ovelhas e vacas: «Pediram-nos», recorda,
«para não fazer barulho. O certo é que a maioria de nós, para ficarmos melhor
instalados, subimos para o forro onde havia feno limpo. O soalho não aguentou
com o nosso peso e caímos em cima dos animais, que saíram todos para a
rua...»

Dias depois, retomada a viagem, a pé e de noite, eram mais de setenta
companheiros de aventura. «Em determinado ponto da viagem, meteram-nos
num camião TIR. Estava um calor insuportável lá dentro, de sermos tantos e
irmos tão apertados.Valeram-nos uns rapazes do grupo, que rasgaram os toldos
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à navalhada. Ainda assim, um indivíduo que ia vestido com uma pelice e
calçado com botas novas, desmaiou com o calor. Quando veio a si gritou:
Acuda-me!  Senhor Amadeu, que me roubaram! Nossa Senhora acuda a esta
gente!...»

O homem nunca mais se calava. Quando o carro parou, saíram, e ele
desmaiou de novo. Ninguém lhe ligou. «Bem me custou deixar o homem, mas
pensei: se os da terra não querem saber dele, vou eu ficar para trás? E segui.
Mais à frente, olhei para trás e vi o homem de pé, a caminhar, mas em sentido
oposto ao nosso. Nunca mais soubemos o que lhe aconteceu.» Os objectos
roubados viriam a ser encontrados num trilho, nos Pirinéus. Soube-se que
tinham sido uns ciganos que os tinham roubado.

A atribulada viagem prosseguiu ainda pelo meio de serras e caminhos
tais, que só seria possível fazê-la de dia, pois de tão íngremes e  perigosos, de
noite ninguém se arriscaria a passar  por  eles. Doze dias  depois do  início da
aventura, chegaram ao destino. Aí, aguardavam-nos novas preocupações. A de
arranjar  trabalho e  local  para  dormir. Mas  também  escrever à mulher para
informar da chegada, e enviar a metade da fotografia que dividiu com o passador
de Penamacor, para que procedessem ao pagamento do valor da passagem, no
caso, quatro mil e quinhentos escudos, o equivalente a  dois meses e  meio do
ordenado que usufruía em Portugal. Doze anos depois,  José Vieira  regressou
às origens e conseguiu emprego na Câmara de Penamacor.

Para ocupar os tempos livres, como aliás já o havia feito anteriormente,
reintegrou a banda da sua aldeia, tocando contralto, onde se manteve até 2000,
quando, para sua tristeza, esta se extinguiu.
A política seduziu-o e levou-o a presidir à  Junta de  Freguesia  local, de 1998
a 2002. Excelente contador de histórias, é também um participante activo em
tudo o que seja tradição da aldeia. Acresce  que é um  anfitrião  de luxo. A sua
adega e mesa fartas, estão sempre disponíveis para os amigos.

Como referimos inicialmente, tem histórias para encher um livro. Mas
de casos vividos, de facto, como o do OVNI observado quando se encontrava
na sua propriedade, no Lanchal, perto da freguesia, numa tarde de Abril de
1980.

Seriam perto das sete horas da tarde. O sol havia-se já escondido
quando D. Perpétua observou algo de intrigante e chamou o marido: «Zé, vem
cá depressa que hás-de ver o que aqui vai!...»

D. Perpétua Maria Vicente é esposa de José Vieira e recorda: «Estava
sentada aqui à entrada da casa, esperando que o Zé acabasse de dar de comer
ao gado para ir embora. De repente, daquele lado, por cima de uma sobreira
que ali estava, apareceu uma luz parecida com uma estrela daquelas que se
vêem cair do céu (estrela cadente), mas muito grande. Passou aqui a poucos
metros de mim. Chamei o meu Zé, que veio a correr.»



O amigo Zé conta o que conseguiu ver: «Quando aqui cheguei, ainda
vi aquilo. Muito brilhante, como uma estrela. Tinha o aspecto de uma cabine
de helicóptero, aí com sessenta a setenta  centímetros de diâmetro, e terminava
com uma espécie de cauda. Seguiu para o lado direito. Vi-o baixar por detrás
daquelas árvore e levantar rapidamente, seguindo em linha recta para lá dos
eucaliptos. Nunca mais o vi. Era para ir ao sítio onde me pareceu que ele
pousou mas tive receio. Na manhã do dia seguinte fui lá. Não descobri nada
de anormal...»

Nunca falaram do caso na freguesia. Ninguém mais terá dado conta
do fenómeno. Verdade, verdade, é que a partir de então a D. Perpétua nunca
mais quis ficar até tarde na casa de campo.

JF, 26 de Abril de 2002
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O Vedor

Zé “Pego” conheceu Maria Callas, Isabel II, Salazar. O seu grande
dom consiste, todavia, em detectar água debaixo da terra com a simples ajuda
de uma vara de oliveira, carvalho ou aço.

José Tiago, mais conhecido por Zé “Pego”, alcunha herdada do avô,
regressou às origens, após ter residido cerca de quarenta anos em Lisboa.
Construiu uma casa em Penamacor, onde passa uns tempos, sobretudo na
Primavera e Verão, revesando a estadia na vila com idas até à capital, para
matar saudades da filha, das netas e dos amigos, aproveitando, sobretudo, «os
tempos mais frios.» José Tiago conta actualmente setenta e seis anos. Quando
saiu da sua terra natal, onde «fazia um pouco de tudo», tinha perto de trinta.
Sempre a «dar no duro», iniciou a vida de trabalho nas minas do Palão, como
safreiro. «Levava», explica, «o minério num carro de mão para o sarilho.»
Mais tarde, chegou a ajudante de mineiro, passando a trabalhar, depois, na casa
do Conselheiro, a transportar pedra e como motorista de camionetas, «no
Navarro.»

Seria, contudo, nas minas do Palão que, aos dezanove anos, Zé Pego
descobriu o dom que o acompanha até hoje: o de detectar água debaixo da terra
com a simples ajuda de uma vara de oliveira, carvalho ou de aço. «Nas minas
do Palão experimentei com uma vara de carvalho e deu resultado. Mais tarde,
na quinta do conselheiro Jacinto Cândido, encontrei lá um padre que era vedor,
foi ele quem marcou a mina do Conselheiro e um poço à Dona Natividade, na
Senhora do Incenso, a quem falei do caso. Experimentei com uma vara de aço
que ele me emprestou e, no fim, ele disse-me: “Podes continuar, não tenhas
medo. Isso é um dom que nasce com uma pessoa.” A partir de então, já marquei
com precisão, e sem nunca ter errado, perto de mil e quinhentos furos, em
Penamacor, Alentejo, Ribatejo, Fernão Lopes, etc.»

Também costuma acertar na profundidade a que a veia de água se
encontra. Diante de nós exemplificou, primeiro, com uma vara de oliveira,
depois com uma de aço, e, em ambos os casos, em determinado local, elas se
ergueram em arco, muito embora tentasse separá-las fortemente com as mãos.

Fizemos nós a experiência, percorrendo o mesmo percurso, mas sem
êxito. Decididamente, só temos o dom de detectar água nas torneiras, ou numa
qualquer garrafa...

Vedores há-os um pouco por todo o lado; porém, eficientes como o Zé
Pêgo , não são assim tantos. Por isso, é muito procurado. Não cobra, ainda
assim, qualquer importância por esse trabalho.
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Mas o nosso amigo teve outros privilégios na vida, alguns de que pouca
gente se pode gabar. Conheceu figuras de alto gabarito internacional, graças
à profissão da qual se encontra reformado há cerca de uma dúzia de anos. Na
realidade, quando saiu da vila de Penamacor, aos trinta anos, fê-lo pelo chama-
mento do seu irmão, já falecido, que trabalhava no Teatro Nacional de S. Carlos,
em Lisboa.

«Entrei como contínuo, subi a chefe de pessoal menor e a fiel, atingindo,
por último, o lugar, máximo, almoxarife». Durante os trinta e sete anos que ali
trabalhou, conheceu inúmeros e famosos artistas, nacionais e estrangeiros,
assim como ilustres personalidades, de que guarda diversas histórias e muitas
saudades.

«Quando Maria Callas actuou no S. Carlos, o doutor José Duarte
Figueiredo, que era o director, disse-me: “Ó Zé, vê lá. Cheira-me que há aí
muita gente...” Significava haver gente que entrara sem pagar bilhete. Procurei,
procurei e encontrei dois indivíduos, que um elemento da orquestra lá meteu.
Estavam no fosso. Cheguei-me a eles e disse-lhes: “olhem lá, meus amigos,
façam favor de me acompanhar.” Eles, então, pediram-me para os deixar ficar,
que me davam seis contos. Ora, na época era muito dinheiro! Eu ganhava mil
e duzentos escudos por mês. Disse-lhes que em primeiro  lugar estavam o meu
emprego, o do porteiro que os deixou entrar e o da orquestra que os meteu;
todos comeríamos por tabela. Vocês vão atrás de mim. Disfarçadamente, lá
sairam...»

Também durante a visita da Rainha Isabel II aconteceu o  mesmo com
uma  pessoa  relacionada  com a Emissora Nacional. «Disse  estar  em serviço
quando era mentira. Não  teve  outro  remédio  senão sair.  Nesse dia», recorda
José Tiago, «a Rainha deixou-nos cem escudos de gorjeta!»

Quando Zé “Pego” se refere ao doutor Figueiredo, fá-lo em tom cari-
nhoso, de amizade, respeito e saudade. Conta-nos um episódio curioso passado
entre o director  do  S. Carlos e  Oliveira  Salazar. «Ele  (o doutor Figueiredo)
tinha tudo o que queria do Salazar, que, quando ia ao S. Carlos, cumprimentava
toda a gente. Eu não tenho nada a dizer dele. Dizia sempre à governanta: “Maria
não te esqueças...” E ela lá nos deixava cinquenta escudos.»

Ainda segundo o nosso interlocutor, o doutor Figueiredo tinha uma
angina de peito. Por conselho médico, podia beber um whisky por dia, mas
acabava por ingerir dois, três... «Um dia», recorda Zé “Pego”, «dirigiu-se a
Salazar e disse-lhe: “senhor Presidente, prove lá! prove lá!” Salazar só bebia
água do Luso, mas provou e disse-lhe: Ó Figueiredo, de facto é bonzinho, é,
mas olha que te faz mal à saúde. Se bebesses só um, mas bebes três ou quatro!...»

Outros directores do S. Carlos permanecem na sua memória, entre
eles, Freitas Branco, Serra Formigal, Luís Barbosa, Carvalho Cardoso, Roberto
Carneiro, enfim, todos com quem lidou nos anos de serviço que lá prestou.
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Recorda, ainda, quando um dia, pelas seis horas da manhã, viu o Chiado
a arder: «Ia dar saída a material do S. Carlos», relembra, «e qual o meu espanto,
ao ver tudo em chamas! O incêndio passou para os armazéns. Tive medo que
atingisse o S. Carlos. Peguei numa mangueira e estive sempre a regar o telhado.
Talvez isso tivesse evitado que as chamas pegassem ao teatro. Olhe, tenho um
louvor dado pelo então secretário de Estado da Cultura, Manuel Frexes, actual
presidente da Câmara do Fundão!» Agora, José Tiago “Pego”, em vez da
mangueira para regar o telhado do S. Carlos, utiliza outra, mas para regar as
flores, os produtos hortícolas do seu quintal, em Penamacor, cujas cores e
aromas se misturam com as saudades e alegrias do seu passado.

JF, 24 de Maio de 2002
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Moleira

Ti Maria Catarina, oitenta e nove anos feitos no passado mês de Agosto,
foi moleira enquanto solteira, no moinho dos Maneios, na ribeira da Baságueda.
Viúva desde 1987, continua, todavia, a ser mais conhecida por Maria Maia,
alcunha herdada do padrasto.

Casou nova, aos vinte anos, instalando-se com o homem no Vale d'Edra,
junto do Salgueirinho, frente à fonte dos Caçadores, na antiga estrada para o
Meimão, onde viveu três dúzias de anos.

«Tínhamos cabras e vacas e criávamos porcos para a matança da casa,
para vender e  pagar a renda dos terrenos», conta.

Teve doze filhos, dez dos quais ainda estão vivos, que lhe deram vinte
e sete netos e dezanove bisnetos, alguns emigrantes em França. E, caso curioso,
todos esses filhos os teve no campo, com o homem, nalguns casos, a servir de
parteiro. «A última que tive», recorda, «foi a Lena. Tive-a sozinha. O meu
homem estava naquele momento para o bardo, a ordenhar as cabras, e quando
veio já ela estava a gritar: nuá, nuá,nuá! Nosso Senhor dá o frio conforme a
roupa!...»

Acerca de tão elevado número de descendentes, Maria Maia, jocosa-
mente, explica. «Estava muito frio e para aquecer fazíamos os filhos!»

Viviam-se, então, tempos de muitos trabalhos e agruras. Como criar,
assim, tal filharada? «Lá nos íamos ajeitando», justifica, «ele a fazer calçado,
eu a confeccionar as roupas! As formas do calçado eram em cortiça. Tinha de
fazê-las aos bocadinhos, com a navalha. Às vezes já nem sabia qual era o sapato
esquerdo ou o direito. A parte de cima era feita com o resto das peles com que
se faziam os safões.»

A roupa era toda de sua responsabilidade. Ainda hoje, apesar da idade,
passa muito  do seu tempo a fazer malha. Das suas mãos saem lindíssimas
colchas, mantas e almofadas de lã, que vai oferecendo aos filhos e netos.

Em nova, semeou, espadanou e fiou muito linho. Também ceifou, teve,
enfim, uma vida de muito trabalho. Ainda assim, acha que o tempo antigo,
apesar da miséria que havia, era muito mais alegre. Todos os dias, depois do
trabalho, o homem chegava a casa, puxava do realejo, punha-se a tocar e toda
a família dançava. «Era tanta a miséria como o divertimento. Agora é uma
época de tristezas, tudo anda morto», denuncia.

Maria Maia salienta, frequentemente, as diferenças entre o passado e
o presente: «Enquanto antigamente se compravam cinco tostões de sardinha
e cada uma era dividida por três pessoas, hoje há fartura delas. Mas antigamente,
apesar de tudo, as pessoas viviam mais alegres! Hoje, apesar da abastança, há
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mais tristeza. Não sei porquê...» Com saudade, recorda os dias em que
acompanhava as filhas aos bailes em Aranhas.

Residente num anexo da freguesia, o Povo Novo, à data sem energia
eléctrica e o caminho em terra batida, afirma que “despejou” muitas poças de
água com os pés. Mas, ao contrário daquilo que acontece com a maioria dos
idosos da freguesia, Ti Maria Maia garante não acreditar em bruxas: «Mas
nunca namorei às Terças e Sextas Feiras, pois dizem que eram os dias delas...»
Um lamento ela não esconde: o facto de no Povo Novo não restarem senão
meia dúzia de velhos: «Dá pena», diz, «ver um local onde há cerca de quarenta
anos havia um lagar de azeite de varas a laborar, e em cada habitação, perto
de uma centena, um casal com vários filhos. Os moradores eram, de uma forma
geral, pastores, havendo ainda uma família de cesteiros, que davam muita vida
à terra!»

Agora, além de fazer malha, Maria  Maia  ainda  tem  força  suficiente
para cultivar a sua horta, onde se  abastece de  hortaliças, alhos, cebolas, batatas:
«Este ano semeei uma arroba e meia de batata!» revela, orgulhosa do feito.

Os vinte e cinco contos de reforma, mais os oito que recebe da pensão
do marido, dão-lhe para «ir vivendo», já que não paga renda de casa. Continua
a cozinhar à lareira e em panelas de ferro. Embora comece a sentir falta de ou-
vido e a ter a vista cansada, continua afastada dos médicos.

«O que interessa, realmente, é haver saúde!», reconhece. E logo conclui:
«Saúde e paz! A saúde é Deus quem dá. A paz teremos de ser nós a garanti-
-la

JF, 3 de Novembro de 2002
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Já lá vou a quem m’acóde

O fumo semicerra os olhos lacrimejantes enquanto a lenha crepita
harmoniosa, debaixo do olhar da côca e da fuligem.

As telhas altas abatem-se por sobre as cabeças, arranhando uma parede
forrada de cal. O soalho é como um crivo, que as gotas da chuva tivessem feito.
O canto da lenha, longínquo, serve as necessidades do viver, enquanto a frieza
do granito morre debaixo dos carvões ardentes.

A malga lavada que se arruma e um testo que esbarra no chão limpo.
Uma baforada de vento que do céu chega e causa arrepios de frio.
Aquela multidão de frinchas no telhado. Quanta água, quando chove.

O caldeiro dos restos, ao lado, para o porco, mais logo. Tem a água de lavar
toda a louça, as cascas cozidas das batatas, as cascas cruas das maçãs, um
engaço de uva dos dependurados.

Um corredor de frio percorre as costas que não sentem o calor do fogo.
As trempes negras e fiéis, a tenaz pesada e resistente, um galho de eu-

calipto cuja extremidade incandescente serve para acender um cigarro.
Um copo de vinho, de fundo coberto de aguardente.
O véu negro que cobre a cabeça e esconde cabelos muito brancos.
Gestos curvados por setenta anos numa aldeia de granito. São gestos
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enérgicos ainda, plenos de vitalidade sã, de quem matinalmente faz por dever
um passeio que os citadinos e citadinados chamariam de higiénico. Que blas-
fémia.

Basta olhar a perna mais curta da  panela de  ferro de três pernas. E a
velhice da panela a que uma pedra serve de muleta. E a chama pequena e rece-
osa da candeia de petróleo, qual espécie de foguetão com asa.

Um buraco profundo, mas apenas na pintura da  parede, que define a
dimensão do pintar. Os riscos misteriosos que o pincel traçou no seu movimento
de cobertura, sem falsas preocupações de artificiais esteticismos.

O chão de madeira, impecavelmente limpo, nalguns pontos alcatifado
pelas próprias fibras da madeira que o repetido lavar levantou. São fibras macias
e pequenas que não ferem a pele descalça. São postes grandiosos de uma civi-
lização microscópica que habita imaginativamente o sobrado.

Também o alçapão perpetuamente fechado. Rectangular e tosco, que
dá acesso directo à loja com chão de terra batida. O pio de pedra tosca e boa.

As colunas rudimentares de granito e os pregos nas traves de onde se
suspendem miríades de objectos. Um funil e mais outro. Um mangual já há
muito não usado. Duas enxadas desigualmente gastas, um ancinho, uma picareta,
um cesto de verga minúsculo, onde se guardam as bolas de sebo para o vasilhame
de madeira, as torneiras para as pipas, uma bolsa com sementes para a horta,
bocados dispersos e variados da própria vida ali.

As copeiras feitas na espessura das paredes, onde numa ainda está, de
há duas ou três dezenas de anos, a caixa arruinada de um gramofone.

A pilheira onde se guarda a cinza que irá adubar na terra outro pedaço
da mesma vida, da única vida coerente que por acidente se teve o dever de
viver.

A partir de dado momento as pessoas existem como se já tivessem
vivido o que lhes cabia viver e como se a vida que vivem não mais lhes perten-
cesse. Estão longe da juventude e do calor viçoso do entusiasmo que o trabalho
queimou dia após dia. Hoje já não acreditam, vivendo quase por uma espécie
de inércia.

São locomotivas ferrugentas lançadas sem controlo numa rampa de
indiferença, para o vazio.

– ...
– Tu não estás avezado.
– Ai estou!
E os mochos do Etérteos repetiram em coro:
– Aaaaaai estou!
Mas o sol gritou contrariante:
– Tu não estás avezado.
E as fontes murmuraram meditabundas:

140



– Tu não estás avezado.
Mesmos as folhas das oliveiras gemeram cintilando na luz florescente

daquela aurora que morria manhã:
– Tu não estás avezado.
Então eu voltei e repeti:
– Estou, ai estou!
– Aaaaaai estou – repetiram também os mochos do Etérteos.
A chuva aceitou enfim e disse baixinho para si:
– Ai estou, aaaaaai estou! – e deixou-se escorregar por uma folha de

videira para a minha face, primeiro receosa, depois decidida, molhando-me
abundante o rosto.

Triunfante, maestrei os mochos e num grito uníssono:
– Ai estou, aaaaaai estou!
Uma gruta do poço, inconformada, sussurou ainda:
– Tu não estás avezado, não.
E eu ouvi-a, mas os mochos sábios lhe responderam por mim:
– Aaaaaai estou!
Não pude deixar de gritar eu também:
– Ai estou, ai estou, ai estou!
E num gemido, as folhas das oliveiras, vergadas num sorriso, concor-

daram:
– Ai estou!
Nessa manhã, ninguém mais teve coragem para dizer:
– Tu não estás avezado.
Mas no dia seguinte, também pela manhã, um asno que eu incitava a

andar mais rápido com leves palmadas, disse a medo, voltando um pouco a
sua grande cabeça para mim:

– Tu não estás avezado.
E um olhar irado fulminou-o.
Caiu por terra para acordar:
– Ai estou.
– ...
Quando a fogueira se apaga.
E quando um velho levanta o chapéu para, com umas mãos cadavéricas

e quase sem força, coçar um crâneo branco, ralo de cabelos.
E quando alguém pragueja, tremendo-se a si próprio da ofensa fracassada.

E quando alguém geme com sofrer, sem que sofra o gemido, sem o querer ou
protestar, por hábito e por vida.

E quando se diz da morte próxima do vizinho. E quando se lembra a
vida do vizinho. E quando se chora o vizinho. E se limpam reais lágrimas. E
se deixa o lugar ocupado com saudade e resignação.
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E quando se revivem as glórias caladas do tempo passado, a colheita
boa, as dornas a abarrotar de uvas e mosto, a junta possante e a lameira que
se estragou.

E quando se pensa na morte.
Mas pode brincar-se na rua, enquanto a rua é de todos e todos cantam,

de qualquer coisa.
Fez-se atenta espectadora a realidade costumeira e intransformável.
Tocaram as primeiras. Tocaram as meias. Tocaram as últimas.
É tempo exacto para ir à missa. Porque as últimas já tocaram. Porque

é tempo de correr à  igreja,  correndo. No  meio  do povo uniforme, nos actos,
nas vestes, nas intenções abafadas pelo medo. É tempo de ir à missa.

As últimas já tocaram.
O xaile negro cai sobre os ombros, empurrando-os, maquinal e apressa-

damente, para a casa chamada igreja, onde mora... quem cada um sabe ou quer.
E a casa está cheia.  É tempo de estar cheia. Porque as últimas já toca-

ram depois das meias e das primeiras. Os últimos já chegaram. Depois dos
primeiros. Olhá-los, seus rostos, seus actos, suas vestes, suas intenções abafadas
pelo medo, uniformes.

– ...
– Ti Mari’José...
– Já lá vou a quem m’acóde... ‘ntão diga lá.
– Vomecê tem cá a sua burra?
– ‘tá pr’o chão c’a Maria.
– ‘tão lá vou...
– ...
Numa pedra, sob uma árvore plantada em tempos de rapaz, quando

ainda havia laranjeiras lá ao fundo da horta, quando se andava de sol a sol
semeando o pão e se não cansava:

– ...
– Hoje... podia lá fazer isso... se as pernas já não querem andar... todo

o dia... a terra que já se não pode cultivar....
– ...
Numa pedra, dando a benção ao sol que se põe.
Ao mesmo sol que há tantos anos secou a vinha e deixou a terra seca

como estopa, murchou as árvores e matou os pássaros... fez arder os pastos e
passar fome ao gado...

Numa pedra, olhando quem passa, revivendo vidas passadas. Olhando
de longe os já falecidos. Numa pedra, falando do presente rápido. Numa pedra
pensando na morte. Ponto de contacto entre a aldeia e as gentes que a fazem
viver. Fusão da mãe com os seus filhos. Fusão da dor com a espera.

Numa pedra, pensando na morte. Enquanto se espera.
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...
No quase expirar da tarde ainda há sol.
Coalhadas num céu em arraial, nuvens brancas e azedas eu vejo,

cortejando a lua.
Ei-la rainha do dia, ofuscando em beleza o fulgo sol.
E enquanto o sino frio marca uma missa triste por alguém que presente

já não pode rezar, eu quedo-me preso pelo encanto do astro vitorioso. E no ar
pesado da aldeia em festa fúnebre, envolvida e amarrada na sombra silenciosa
de uma nuvem cinza, os fatos negros e os xailes tristes de moribundez pobre
fazendo esquecer a rainha.

Que ela é hoje a rainha, que venceu no entardecer azul deste dia.
E eu, fixo à quietude cadavérica da aldeia, que toda ela morre, olho-

-a apenas.
As casas fechadas no seu caiado gasto.
Um ferro erguido por sobre um telhado com goteiras.
Aquele losango, vermelho de sangue, estampado violento sobre a

chaminé alta e depois, além, a lua. A rainha que a luz do sol não esconde, antes
torna mais bela e gaiata, envolta em mantos abertos de branco. São nuvens,
suas damas e também a sua nobre beleza me arrasta.

Na tarde que finda triste, de um dia  que triste  começou  pelas gentes,
um fantasma hirto e gelado se  arrasta na  negrura  inocente e  patética do luto
que vai usar na memória dolorida de todos que o assistem.

É o seu último discurso. Absoluto o seu fim.
A aldeia inteira e os seus longos e duros anos de vida e trabalho, escu-

tam-no em silêncio.
E a lua sorri-lhe no seu mais belo sorriso, à luz do dia. Um sorriso que

o próprio sol não pode deixar de contemplar.
É o sorriso da esposa que promete e cumpre fidelidade.
É o sorriso da mãe que, vivendo, dá vida.
É o perfume do astro no seu leito celeste que, da  luz que o envolve e

emana, acena alegria e vida à morte que não deixou de chegar.
E eu vejo, eu ouço, mas não sou da aldeia. Sou apenas um intruso na

audiência esquecida. Um espectador morto que revolve as profundezas abertas
para dar repouso ao corpo falecido. Um mago que se alheia do gemido lamentoso
da aldeia em silêncio e que olha o grito pleno de vida que se liberta da majestosa
alegria do céu iluminado.

Arraial, arraial pela rainha.
Mas a aldeia, indiferente, simula a sua própria morte. E eu sorvo sô-

frego a atmosfera rara do entardecer. Olho-a, ouço-a, espreito-a.
Há casas surdas, desertas, à espera do meu olhar, tufão sorrateiro que

passa, confessa e indulta.
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O sino toca as suas badaladas frias, cínico no seu hábito maquinal. E
ninguém o ouve, que se celebram as exéquias no vale verde e belo da aldeia
triste de granito e cal.

Na pantalha celeste, dialogam nuvens brancas e cinzentas perante o
olhar apaixonado da lua.

O sol, lentamente, adensa o silêncio fúnebre.
Um gato esguio e assustado atravessa a rua para ir desaparecer sem

destino numa esquina que não existe. Também foi feito intruso, mas pertence
à aldeia.

E o meu olhar volta a ficar preso nas pontas aguçadas da lua feiticeira.
É um símbolo de folhas verdes e rochas ásperas.

Ainda não morto, o dia presenteia aquele que não mais o contemplará,
com a sua bondade passiva, com o seu sorriso imaginado, com a sua criancice
alegre de quem tem medo da noite.

Noiva feliz que esmorece e morre também na sua solidão.
Saúdo-a.
O próprio dia que vai findar, a saúda.
...
Há o tremer vago das folhas verdes ao sol.
Nem sabem porque tremem. Têm o verde inocente das folhas que a

tempestade agita entre dois rasgos de cinzento.
Há o brilho da chapa de alumínio caída um dia no terraço.
Há a água e as rochas negras que nem o tempo invade. São castelos

e grutas cautelosas, que receiam os olhares visitantes. São árvores e gritos. Em
locais onde a natureza tem imaginação.

Há o brincar cadenciado da procissão de edifícios móveis, que se
baloiçam carruagens. E duas curvas uma após outra. Onde a vertical perde a
honra de vertical. Como às vezes acontece acontecer. Mas afinal para que é
aquela velocidade? Para onde? Mais valia não fazer a curva. Que andasse em
frente, em recta, em roncos de decisão.

Há duas chaminés esculpidas, contra uma toalha bordada, de branco.
E um ramo de fumo de cigarro, debaixo do meu nariz. Estivera antes na chaminé
da cozinha de um palácio abandonado. Estivera antes num trapézio de circo.

Há uma barragem com arcos em ogiva e vitrais. Com altares longos
e limpos onde alguns raros doutores operam escaravelhos de concha azul. São
construções que esquecem o tempo, dele sempre esquecidas, entre molhos de
canas secas que o tempo secou. Entre cacos de heroísmo e solenidade. Entre
dois vincos no sapato.

– ...
– Avagou...
– Avagou, avagou.



– Há muito tempo?
– No princípio ficou bom, mas  a madeira estava verde...
– Mas está assim há muito tempo?
– De há uns tempos para cá... aí na beira ainda está direito...
– Sim, aqui no meio é que criou cova...
– Mesmo assim a água ainda escorre...
– Ainda tem inclinação suficiente.
– A que vem de cima empurra a de baixo... e corre...
– ...
Há uma colina com uma crista feita de árvores. E um charco fétido

onde repousam gaivotas. E um rego na horta, perto do poço, onde nadam
tubarões esfaimados que devoram borboletas. E elas se alimentam de toupeiras,
algumas. É o reflexo vago do sobreviver.

E há xistos espalhados no soalho, por ninguém, alguma vez.
E papéis de rebuçados enchendo bolsos gastos e sujos. Onde viveram

durante anos pássaros molhados e embaraços de madeira. Todos, um dia, atra-
vessaram ares fétidos que uma fábrica inventou e um inteligente atirou para
o mercado no fim de semana.

Há silhuetas apressadas entre os ramos queimados de árvores mortas.
Ou assassinadas.

Há, talvez, nalgum lado, escondido, um remorso. Ou uma espera e um
medo. Um desejo imenso de voltar, como quem sonha, onde em lugar de sonho
há esquecimento.

Há neblina. E a neblina constrói pontes e rios por onde nadam janelas
abertas para o imperfeito. São troços desse imperfeito que alcatifam a estrada
esburacada que todos deixaram ontem de usar. Sem que pergutassem a si
mesmos ou aos seus deuses, porquê? Porque não ousam perguntar porquê.
Estrada que ninguém quer. Ou para o vento só. Ou para os olhos verdes que
se afundam no mais fundo do rio. Ou todo o universo que ronda esfomeado a
minha morada.

Há grelhas de ferro que escondem crucifixos. Que escondem livros.
Que escondem consciências. Ou precipícios. Ou corridas desvairadas para o
nada. Um sono e um despertar que um fantasma de gente inventa. Como se
essa invenção se bastasse e lhe bastasse. Como se ela fosse fuga e rendição.

E há o azul das casas que se espreguiçam e estoiram de insolência. De
moribundez.

Há o fluxo de querer que entra calmamente, para adormecer, numa
caixa de fósforos vazia, que tem na tampa o retrato de deus. E do charco, bem
ao meio do caminho, elevam-se gotas de qualquer coisa, lágrimas solitárias de
um cardume de chorosos condenados. E sobem para o invisível até fazerem
uma bandeira, grande e leve, enquanto um papagaio assobia só para si, pensante
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e pensativo, de olhar perdido num bando de patos que voa muito alto. Um
grupo de montanhas onde se hospitalizam olivais e mais olivais, brinca às
escondidas com o viajar e passa a correr como se houvesse roubado nozes. E
deixa pegadas largas para onde correm  as águas transparentes das nascentes
mais próximas. Transparentes, mas escuras, tão negras como as chulipas velhas
que as galinhas pisam cada dia de festa. Porque é uma festa pisá-las e tão raro
isso acontece. Mas nessas ocasiões, riem como loucas, dependuradas nesse rir,
esperando, esperando sempre que passe alguém e assim as veja. E enquanto
esperam, podem ler. Livros cheios de coisas bonitas, com páginas do tamanho
de lençóis grandes. Com gravuras coloridas, complicadas, porque as não
entendem. E contudo gostam delas. Esperanças desusadas de saber. Esperanças
vendidas de saber. Embora não tivessem escolhido.Vêem letras que enxadas
cavaram e onde se semearam ideias pequeninas e um monte de coisas a que
ouviram chamar ideias, mas que não entendem também. Porque elas confundem
ideia com uma dor no peito do pé. Com o cheiro dos manjericos no fim do
Verão.

– ...
– Tem o corpo coberto como uma roncha, coberto de ampolas...
– O que é uma roncha?
– Roncha, mas como?
– Tem o corpo coberto como uma roncha.... que quer dizer roncha?
– Roncha... é como uma moita... tem o corpo coberto como uma moita.
– ...
Há um paralelipípedo de calor que tem a sua base sobre o meu peito.
Há uma sigla desenhada nas cortinas, que me fazem frente e me barram

o olhar, e um silêncio sepulcral que imagino.  E choros pelos becos húmidos
e uma lagartixa bébé no tabuleiro dos figos.

Ainda se houvesse uma vespa nas uvas....
Há pés descalços por obrigação. E uma lágrima por promessa. Como

pedaços de limos à superfície, sempre aterrados pela ideia do  afogamento. E
mosquitos irrequietos que brincam às sociedades humanas,  pondo  cartolas e
fazendo a corte a avestruzes com colares de renda amarela e vermelha.

Há uma cabeça de águia gravada na rocha, no alto da serra, esmagando
de gigantez a capela antiga. É um emblema de um partido político acabado de
formar. E a capela insurge-se. E atira, uma após outra, todas as suas telhas ben-
tas, estatelando-as no emblema, no partido e no político.

Há um papagaio que insiste, desafiando o  barulhar  de um motor que
funciona mal. E a fila de musgo que termina antes do beiral arrancado. E a luz
da candeia a petróleo que se reflecte na água de lavar a loiça.

Há o gato manso que vem timidamente encostar a cabeça à palma da
mão, acorrendo ao chamamento. E ruge lá como um leão irado. E escoiceia
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como um grilo com patas de boi, enquanto no largo da aldeia o vento murmura
com as folhas, segredos de sacristia. Mas  o seu  murmurar é tão alto que não
é murmurar, mas discurso. Tendo poucos que o queiram escutar, impõe-se mur-
murando mais alto ainda. Até se confundir com um trovão.

Mas há quantos escutem o arfar rouco dos altifalantes que gemem
engano. E quanto, inconscientemente, o digerem alegres, dizendo ao tecto que
estão divertidos e que aquilo é viver. Inconsciente, para quem toma. Premeditado,
para quem receita, calado e escondido.

Chama-se o gato e acorre o frango que debica voraz o pão com manteiga.
E por vingança, o gato traído pede ao dono do frango que ponha, outra vez,
um disco daquela música fedorenta.

Toda a aldeia está adormecida ou moribunda. Quase se não distingue.
Ficou como um corpo sem sentidos nem pensamento. Onde o sofrimento é
silencioso. E dirão, apesar de tudo, que são felizes. Sentem-se felizes, conformistas
que são. As suas aspirações são sonhos que terão, no pouco tempo que lhes
resta para viver, medo de ousar querer realidade. E mais medo ainda de tornar
realidade.

– ...
– Ora, ora...
– Deixe ficar assim.
– Não, vou ardulhá-la.
– ...
Em cada buraco da parede habita uma doninha e uma chave feita pelo

ferreiro que já morreu. São chaves grandes, quase todas quase iguais, que
fecham com duas voltas, a pobreza. E um buraco na parede de pedra é-lhes
chaveiro quanto baste.

Há cascas secas de grãos debulhados, que estalam como se marcassem
horas ou fossem os foguetes de uma festa de formigas.

Há o santo de azulejo espetado na bandeira da porta da casa. E a malga
com gatos de arame, que ainda e sempre para durar. E o buraco do vaso que
um caco de cântaro tapou.

E um pardal que veio da eira pousar na antena de televisão. Enquanto
limpa o bico, conta nela dezoito elementos  directores e  sete reflectores. Pára
um instante, pasmado, com aquela fartura de alumínio envernizado.

Há vozes humanas que se ouvem alto, vindas de detrás das casas e que
entram nas casas sem bater às portas. Para portas que abrem e fecham e per-
guntam por quem. E respondem que não. São vozes que levam crianças e
tristezas vagas pela mão. Sumires de inconsciência para quem nunca necessitou
de consciência.

Há uma blusa negra e uma saia negra. E um lenço negro na cabeça.
E meias negras de algodão negro. Não há na aldeia quem não ande de negro

147

Escritas de Penamacor
Lourenço Toscano



por alguém morto ontem ou no ano passado. Ou nesta vida de séculos e cansaço.
É uma aldeia onde os mortos são mais fortes que os vivos e por isso mandam
mais que eles. Quase todos trazem luto pelos mortos, ou pelos vivos que vêem
os familiares dos mortos. Até os gatos são negros, sem excepção, como se
também eles fossem escolhidos pretos para não quebrar aquele encanto de luto.

À porta de poucas casas há flores. Que servem de esgoto das águas e
das tristezas. Que imitam juventude numa aldeia mais velha e pouco menos
que morta.

E ninguém escolheu nascer aqui. Pobre, intrujado toda a vida, curvado
toda a vida a uma vida que não escolheu e que não sabe nem faz por modificar
radicalmente. E que também ninguém, estranho ou dela  emancipado, ajudou
a alterar. Mesmo os que a abandonaram, não pensaram mais nela, nem nos que
ela escraviza. Trataram de si e disseram que um deus qualquer, talvez até o
seu, tratasse dos outros. E os outros, por inércia, prosseguiram sem escolha
nem mudança, do nascer à morte. Tudo lhes faltou e a nada acharam falta.

Há os que vivem solitários o ano inteiro e para quem a vida são aqueles
breves dias em que têm junto de si o irmão, ou o filho, ou qualquer parente ou
amigo, que numa corrida os vêm visitar, passar férias, enquanto eles trabalham.
E então os que vêm passar férias trabalham também ao lados das que as não
têm. Aqueles dias são um sentido que acham para a vida, à falta de qualquer
outro, esgotados todos os que antes acharam. Esses dias vagos e incertos, que
podem mesmo não acontecer, são a esperança e a certeza de estar ali, sobrevivente.

Entretanto há a missa. O terço. As homilias que fazem adormecer. Re-
petidas, repetidas. Que poucos percebem, mas que todos acham dever entender
como se delas recebessem razão para continuar vivos. Entendem-nas como
uma verdade irrefutável que se limitam a aceitar. É assim porque o seu deus
quer, acham.

Na aldeia há poucas crianças, mas elas não são verdadeiramente dos
pais, como na cidade. São um bem colectivo, dos pais e da vizinhança dos pais.
Porque as vizinhas pedem uma criança emprestada para estar com elas, enquanto
fazem a comida, enquanto debulham as maçarocas ou enquanto vão aqui ou
além, à loja ou à casa do parente. Meia dúzia de crianças são a alegria e o
entretenimento de duas ou três dúzias de velhos.

Há o baque dos passos no soalho limpo que verga ao passar. E o eco
dos passos passados.

Há duas medas de palha centeia de cada lado do altar. E uma extrema
unção no curral vazio. E um cálice de hóstias dentro de cada cabeça de mori-
bundo, de estômago vazio e sem alimento em casa.

Há as mulheres que se reúnem depois do jantar, a pretexto de nada,
parece, num balcão qualquer, falando alto, rindo a propósito de qualquer
ninharia. Numa aldeia onde o riso é raro e caro. Só os ricos é que riem. Se há
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ricos. Numa terra em que cada um, enterrado, sofre sem que disso se aperceba.
Mas o riso, desse parecem dar conta, embriagando-se nele, breve e leve. Sem
cor. Dois minutos após, nada há dele, nem a memória.

Mesmo as tristezas, embora deixem recordação, não são demolidoras.
Porque tudo se aceita como impossível de modificar. São pessoas obstinadas
até na aceitação da própria existência, por muito dolorosa que ela possa ser.
E não abdicam dela a favor de qualquer outra, por muito prometedora que ela
possa ser. É como se não quizessem arriscar a sua miséria. Porque ela é o seu
maior bem. Mais vale um pássaro na mão... dizem eles, para quem os ditos
que herdaram dos mais velhos são importantes, tão sagrados como o nome do
seu deus. Ainda que o ditado lhes diga quem muito se lavou pouco durou, eles
acham isso uma divina verdade. Mas o que lhes dirá a isso a civilização ultra-
-desinfectada dalguma cidade?

– ...
– É leite novo.
– Já é novo?
– As cabras já pariram... até já vendi chibos...
– Ora, ora....
– ...
Há um tractor solitário que sobe a ladeira. E derrapa. E corre para trás

estatelante de lata e barulho. E cai na sargeta aberta.
Logo há um sino que toca a rebate. E a aldeia acode. De balde, de

forquilha, de rádio portátil, mas sem pilhas. E o sino volta a tocar a rebate,
como que ecoando dentro da campânula impenetrável que é a terra ali e os
preconceitos que ela cria e a regem.

Chega um estafeta. E traz ordens. E cumprem-se ordens e escoa-se a
sargeta. E todos juntos se acudindo na desgraça, puxam para fora o tractor. Um
empurrão e outro. Mais um e, ei-lo, enfim, o tractor que vence a si mesmo
subindo a ladeira com o seu carrego de esterco.

Há uma aldeia. A sua linguagem é particular como todo o seu modo
de sobrevivência. E as pessoas da aldeia usam-na indistintamente, seja com
outra pessoa, seja com um cão, seja com um galo ou a fechadura da porta do
palheiro. E assim a sua linguagem, com a qual praguejam até ao eterno, se
torna universal. Na qual até as suas futilidades são estoicismos. Porque falam
pouco.Quase nada mais que o absolutamente imprescindível. O que baste. Ou
se dizem, é para quebrarem o silêncio de morte que os assusta.

E há uma carroça que protesta, empedrado acima, puxada por um
burrico malhado, indiferente e cansado da sua tarefa.

Há vozes que chegam da cidade, naquele linguajar da cidade. Ironias
inúteis feitas discursos. São vozes incapazes de falarem com os cães ou a fe-
chadura do palheiro. Ou, às vezes até, com as aldeias. Com a aldeia. Não são
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vozes que se ouçam de uma linguagem universal. Nem são vozes de quem seja
capaz de compreender a voz da aldeia. São pessoas da cidade, dizem que bem
vestidas e bem falantes. E os mesmos que dizem os olham com admiração e
uma calada e inofensiva inveja. Não vêem que aos outros bastou apenas aquela
aparente mudança no vestir e no falar. A maior parte das vezes libertaram-se
apenas da aldeia, da linguagem que lá usavem e da roupa que nela vestiam. O
seu espírito foi incapaz de mudar. A sua inconsciência também. Aos da aldeia,
parecem pessoas de outra espécie, porque vêm de outro lado, ostentando uma
aparência que pertence a uma sobrevivência que a aldeia jamais conheceu, mas
que alguma vez já vagamente sonhou.

– ...
– Que dia é hoje?
– ‘ntão vocemecê não sabe?
– Não, vim para aqui sem calendário, sem nada... apenas sei que é o

dia 24 de Setembro de mil novecentos e setenta e dois, mas queria saber o dia
da semana.

– Ai... e vocemecê não sabe... hoje é domingo, não se trabalha...
– Ah, obrigado, muito obrigado...
– ...
As luzes mortiças acendem. O sol, que era de mais um dia, foi-se sem

uma hesitação ou uma desculpa. Um dia mais, tão igual no universo inteiro.
Entre regares de hortas e experimentações atómicas.  Entre rufares de tambores
e cantos de sereias. Entre vozes que dizem em linguagens universais e particulares.

Há uma vida que, vista de fora, não faz sentido.
Há um caminho sem destino que quem percorre não fez. Sem sentido.

Talvez como todas as vidas, onde é pertença da natureza tudo o que rodeia o
homem e não é obra sua.

Há um monte de latas velhas,  deitadas fora à beira da estrada. São
então parte da ex-natureza a que o homem pertence.

Há um baralho de cartas feito com figuras tiradas dos manuais religiosos.
E um naipe inteiro, inteirinho, de santos já canonizados. Porque, em formas
mais ou menos degradadas, frutos de inteligências em vagaroso e quase
imperceptível crescimento, estampam-se formas degradadas de incompreensão.

Há toucas e pernas de cadeiras. Rotas e partidas.
Há um lance de xadrez que rebenta como uma bomba de foguete

debaixo do coreto. E há uma dúzia de olhares que não alcançam compreender.
Há a sinfonia dos bichos roedores de madeira. Insectos que cospem

ruídos com o cair da chuva. E que lentamente constroem a ruína da casa. Que
coabitam com as pessoas. Como os ratos e os coelhos. As galinhas e os porcos.
Até duas serpentes. Habitam com aquele homem que tem uma linguagem
universal e que está, embora fora dela, mais perto da natureza que o outro
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homem de linguagem particular.
E foi um dia, nessa linguagem particular, que na aldeia alguém decidiu

inventar o café para que se gastasse o açúcar. Dia memorável. Porque houve
um rebanho de ovelhas que meditou na hora do calor. Há outro rebanho que
na hora do calor parece meditar. Ou que pratica algum rito secreto de um culto
não menos misterioso e desconhecido. Talvez que o rebanho tenha, ele mesmo,
um cortejo de santos e mártires. Deuses e diabos.

E se meditam, meditam que o homem será tanto mais humano fora da
natureza quanto mais a sua linguagem particular se tornar universal. Afastando-
-se ou não da coabitação com o que é a natureza. E isso, seja isso o que ele
quizer, poderá fazer, deverá fazer, ou correrá o risco de ser homem, perdendo
a vontade. Criará outra espécie diferente de todas, além de todas. Mais inteligente
e responsável. Mais independente.

Mas talvez não seja mais o homem. Esse é tolo e mesquinho, ao mesmo
nível da natureza a que já pertence e quer suplantar sem vontade. Ingenuamente.
Mas quando deixar de ser homem terá um destino e toda a sua existência será
mais que sobreviver. Haverá nele e para ele um sentido e todos os caminhos
terão uma direcção e um destino. E será então ele a construí-los para os utilizar.

Perguntando porque os faz.
Ganhará nome no sonho dos alquimistas a eterna juventude. Será o

deus do seu deus, inteligente e eterno. Será capaz de realizar uma nova criação
à imagem da sua inteligência. E então a natureza será aquilo que ele criar, mas
já não será então também, natureza. Porque esta é estranha, longe do homem
e fora dele. E quando o homem for comparado ao novo homem, criador da
natureza nova, será um ser insignificante, tão precioso quanto o é um grão de
pó. Será um ser vivo à disposição daquele a que serviu de trampolim, mas que
o esmagou no salto. Talvez o homem venha eternamente a coabitar com o
homem novo, como hoje o bicho da madeira coabita com o homem da aldeia.

– ...
– Não pus arroz nem massa.... tive medo que não gostasses...
– Faça como sempre fez, sem se preocupar com o se gosto ou não.
– Cá outras modas não sei.... não sei se deite um bocadinho de massa...

não, já não deito.
– ...
Há um apito do amolador, certamente de plástico de muitas cores, que

uma criança toca. Na aldeia não é uma criança, mas um miúdo ou um cachopo.
E passa uma varejeira montada no seu zumbir.
E o galo também canta, não podendo deixar de cantar. Mas lhe responde

de pronto e de longe o tiro abafado de algum caçador furtivo. E o chocalho de
uma cabra e o grunhir de um porco. São sons que passeiam entre árvores
carregadas de frutos e oliveiras de troncos encarquilhados.
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E cantos de pássaros, uns tantos, de espécies diversas. São sons que
interrompem a calma que parece eterna e tudo envolve.

Pode ouvir-se o cair do açúcar na chávena do café.
E o esfregar de um balcão distante.
E o grunhir de outro porco para lá da aldeia. E o repetir do grunhido.

De satisfação porque acaba de se esfregar num monumento de excremento que
o homem construiu de si próprio. Uma forma de comunicação do porco para
o universo numa sua linguagem universal que o homem não entende. Está
agora num flanco do animal que o homem alimenta para amanhã matar, o que
há pouco foi do homem e o homem recusou. Como o coaxar da rã enquanto
o olhar se prende no cruito de um freixo. Perde-se sem mais sentido que o
ouvir, sem que alguém pergunte porquê.

São entidades que correm à volta do homem e ele as nota, mas as não
entende. São talvez meditações profundas do que ele não é sequer capaz de
sonhar. E parte da natureza que quer em vão suplantar enquanto homem.

...
Há um motor de rega que trabalha.
Há uma aranha que trabalha. E a imobilidade de uma coluna que

trabalha.
E uma escuridão de sobrevivência.
E uma mosca que pousa no testamento acabado de fechar.
Há quem invente formas de viver, que vende para sobreviver. Mas

quase ninguém vive.
Porque há o tremer vago das folhas verdes ao sol, numa natureza a que

pertence tudo o que não é obra do homem.
E uma galinha que cacareja incansável, mas cansada.
E o lago que existe no tampo do pipo onde se deitou água preparando-

-a para a vindima próxima.
– ...
– Vai a casa de minha comadre... parece mal...
– Assim não nos entendemos.... se nos guiamos pelo que aos outros

parece mal ou bem.
– Mas parece mal, ora, ora...
– ...
Nada se modifica radicalmente na aldeia. Verdadeiramente, nem na

cidade. Tudo permanece numa transformação que é apenas fruto da inércia do
hábito. Modificação que não deixa marcas, tão imperceptível e subtil ela é. A
monotonia envelhece-se e gasta-se. Só por isso ela se transforma. Como a
tendência para prosseguir no espasmo cacarejante da galinha, que debica para
parar, onde a natureza é um álbum de remendos. Uma colecção de falsas
perfeições. Luta permanente pela sobrevivência.
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Se aceitássemos um qualquer deus como criador do universo e nos
apostássemos em julgá-lo, em breve chegaríamos à conclusão que ele era um
deus imbecil e maldoso. Um verdadeiro diabo. No entanto, na aldeia, os homens,
alguns, sobretudo os mais velhos, acreditam num deus bom. Confiam e confiam-
-se nele.

São pessoas constantes que vivem cada momento com uma lembrança
vaga do anterior e uma indiferença, ou breve receio, do seguinte. Sem que
sejam profundos, são constantes. São entes generosos à sua dimensão, mas
generosos. E os seus afectos são eternos, bem mais eternamente eternos que
o seu existir.

Quase não há conflitos de gerações. Estão, novos e velhos, no mesmo
nível e por isso entendem-se. Impera o respeito pelos pais e em geral pelos
mais velhos. A aldeia sobrevive porque está sujeita a elos de obediência e
humildade. São trabalhadores humildes, estoicos, duros e pouco emotivos.
Parece que não sofrem. Não são hipócritas. Talvez nem sejam capazes de o
ser. Porque o que sentem lhes vai estampado nos modos. Não mentem, mesmo
que a sua oralidade minta. São, ao mesmo tempo, humildes e destemidos. E
a sua própria vida compartilham-na um pouco com os seus vizinhos e mesmo
com os familiares mais distantes.

Na sua generosidade são por vezes capazes de abandonar a sua cama
para a cederem a um hóspede, indo dormir numa qualquer cama improvisada,
no chão, num qualquer canto. E gostam de dar, nem só o que possuem em
abundância, mas, de um modo ou de outro, aquilo que podem ou gostam de
dar.

Se recebem, apressam-se logo a retribuir com qualquer coisa que
tenham.

– ...
– Olha q’ele já levou outro registo.
– Pois, mas é o registo que está estragado.
– ...
Na estrada alcatroada que divide em duas a aldeia, passam carros e

camionetas que buzinam. O ruído que geram espalha-se pelo vale, inundando
e destruindo um pouco o silêncio que lá reina. Mas é ainda silêncio, onde quase
se ouvem os passos pesados de uma formiga que entra com cuidado no
formigueiro, arrastando consigo um grão de centeio.

Depois, são as vozes das pessoas, altas, imperiosas.
Dos cães, nem um bafo de som. São cães taciturnos como as pessoas.

Não são gordos nem alegres. Uns quantos, caçam. Os restantes, vadia companhia.
E quando choverá? Só vento e calor, só, só.
Há a buzina do peixeiro nos dias que ele vem. E as pessoas que vão

e vêm, trocando impressões sobre o peixe que ele traz. Como, parece, há cem
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séculos antes. Como, adivinha-se, daqui a cem séculos. Numa aldeia feita de
uma rigorosa combinação de sons, cheiros e cores.

A alma das pessoas é ainda sem cheiro e cor.
O som, silêncio.
O cheiro, tropelia de magos passados.
A cor, preto mais cerrado que algum céu estrelado alguma vez teve.
Onde as árvores têm folhas verdes e sem pó. E as raras fontes, rara

água, sem cloro que lhe dissolvam.
Onde o sol é mais luminoso e a lua mais  atrevida. Foi ela, a lua, que

roubou todo o atrevimento às raparigas, tímidas perante estranhos.
Há um riso que se perde. Enleado na teia que uma aranha coxa construiu

num barracão sem telhado e em ruínas. Foi em tempos uma cabana. Hoje não
passa de um museu de abandono.

E há um coelho que salta lesto de um barroco para outro.
E lenços brancos que se agitam para ninguém.
E espantalhos em todas as vinhas. De palha, de pano, de medo que os

pardais há muito perderam.
Os mesmos pardais que, ladinos não fossem, assobiam às raparigas.

E elas coram. E elas riem-se. E elas coram e riem-se.
Há um olhar solitário que toca o meu. Entendemo-nos numa só frase.

E voltamos a dialogar. Apetecia ficar ali, toda a tarde, mesmo ao sol, só falando
assim.

Num dia de mercado. Que ofensa chamar-lhe mercado. Meia dúzia de
tendas quase vazias, de objectos e gente. Algumas bilhas de barro e farpela de
tons escuros. Com quase ninguém. No entanto, descobrem-se as únicas caras
novas que não foram para a apanha do tomate. Moçoilas que não são moçoilas,
mas raparigas da vila, quase da cidade, pelo seu aspecto. O seu olhar é de
moças da vila.

Há moscas tomando banhos de sol. Banhos de zumbir. De freixo e
estrume. Mesmo num mercado onde não há agora gado. Talvez que o tivesse
havido de manhã, ou um pouco mais cedo, apenas.

E há grupos de pessoas como moscas, existindo ao sol, não se com-
preende bem se falando, se zumbindo. Ou num batoral de pedra onde morrem
os porcos pelo Natal. Mas sempre ao ar livre, na estrada alcatroada que é a
única assim na aldeia. O seu monumento mais monumental e ao mesmo tempo
o mais insignificante. A estrada alcatroada que marca o ritmo atroz que assusta
e acorda a aldeia para o viver exterior. Os carros, as motas, as camionetas.

E as ruas empedradas da aldeia, o carro de mão, a bicicleta e o carro
de tábuas e rodas de charrua, barulhento, que os mais novos rebocam atrás de
uma vara de pinho que parece roubada à mãe, do fumeiro.

Há um olhar pardacento que cai de uma nuvem atrevida e se afunda
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na leira dos feijões, enquanto uma qualquer avó, porque não pode deixar de
ser uma avó,  colhe nela uma mão cheia de vagens.

Outra avó repousa a cabeça enrugada de que só a face se vê, na sua
mão descarnada. A lenha não é meiga nem tem compaixão. O tombo, tão pouco.
Não há quem não tenha uma chaga para sarar, ou uma dor que se repete desde
os tempos de miúdos. Não há quem não tenha uma queixa calada para o serão
das queixas.

Há dois vasos de manjericos num balcão, regados todos os dias com
a água de lavar a cara, num breve lavar de engano, como se o acto da lavagem
fosse pecaminoso.

Há um olhar triste de velha, que vagabundeia de um lado para o outro,
enquanto às costas de um lavrador passa, tilintando de encontro a uma picareta,
a relha de um arado acabada de afiar. A terra arenosa nascida do granito dar-
-lhe-á o lustre branco da prata, que os anos passados invejarão.

Há um silêncio educado e um grilo.
Há uma casa que chora de abandono. E a outra que a acompanha. E

outra dezena delas que faz coro.
A aldeia tem um cambalear firme. Como se fosse uma professora

experimentada de cambaleio.
E há uma panela velha que se baloiça num braço cansado. E um braço

velho, estala e cai.
Apanha-o uma pega verde e zangada, que o vende ao moleiro rouco.

E o moleiro rouco, dele faz farinha. E desta nasce pão pelas mãos de uma bruxa
que o come. Três dias depois do repasto a bruxa morre. E lhe fazem um funeral
com dez bandas acompanhantes, de instrumentos cegos. São carpideiras as
folhas das malvas e as penas das galinhas brancas.

Toda a aldeia se move curvada e acompanha. Descido à cova o caixão,
todos voltam a suas casas, falando das coisas do momento. É a falta de água,
o boato das rendas, a praga das couves e o deus de borracha queimada. Mas
ninguém, como que num acordo impossível, fala da bruxa morta. É como se
não viessem do seu funeral. E cinco dias depois não falarão doutra coisa e
gritos lamentosos inundarão mesmo a estrada principal, alcatroada. E quem
não tiver ainda luto, pô-lo-á.

Há uma mula que se esfrega na parede, como quem coça tristezas sem
vontade. Como quem flui versos sem saber ler nem escrever, nem falar. Como
quem ama desgraças.

Há um rufião que mira o bigode, onde pousam os pardais, dizem, no
friso cromado de um carro forasteiro. Também as crianças olham o friso, mas
de admiração. Pelo brilho que ele tem. Pela vida que os faz sonhar. E o conta
quilómetros. E o guiador. E as rodas com faixas brancas e espelhos de cristal.
Bonito, acham, mudos de encantamento.
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Há um gato que passeia ufano pelas avenidas de barro, assoando-se
a cada esquina, três vezes.

E uma família que discute partilhas.
E uma cegonha que voa adormecida.
Há vento e sol, só, só, entre duas ameaças de temporal.
E quem diz:
– Que Nosso Senhor o deixe gozar por muitos anos.
E quem responda:
– Que vocemecê veja.
Há frio que chega adiantado. Vento e frio, só, enquanto se olham as

nuvens gordas que tardam em parir chuva.
Vento e frio, só, só.
– ...
– Boa noite.
– Boa noite.... (ora, ora, mas quem será?)
– ...

(Compilação de textos escritos entre 1972 e 1975, inspirados numa aldeia do concelho
de Penamacor)
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Suplicando

Cala-te! Não leias este livro de versos
que te ofereço
por nenhum preço

Esconde-me no teu regaço
E lê-me, antes, os versos, que te peço...

Não leias estes versos que te faço!
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Trago-te uns versos mal balbuciados

Trago-te uns versos mal balbuciados,
versos feitos de amor e de ternura,
escritos em momentos desvairados
de sonho e de loucura!

Por teu amor foi que o vento mos trouxe
de reinos com castelos de marfim
e eu te digo, Amor, como se fosse
a voz do vento a ressoar em mim

Carta para ti

Quando vieres ver-me – qualquer dia...
has-de ver ainda ali,
na minha mesa de estudo, amarfanhados,
pedaços rasgados
de uma carta para ti!

Foi uma carta que eu escrevi e que rasguei
– nem sei bem para quê – aborrecido
de estar aqui metido
sem te poder ver...
Foi uma página da Vida
que rasguei, que perdi
entre os escombros desta paz fingida
que eu levo sem ti!
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Cantilena

Passa, minha vida! Passa
como passa em cada hora
a luz que dá na vidraça
mas depois se vai embora!

E fique, embora esquecida
no canto do trovador,
a saudade comovida
de um triste cantar de amor!

Cantiga de Amigo

Senhora da minha vida
não sei onde é que te escondes!
Chamo por ti não respondes,
Senhora da minha vida!

De te ter, tão desejada
aqui, detrás da vidraça...
chego a ver-te disfarçada
em qualquer mulher que passa!

Não sei onde é que te escondes
e trago a esperança perdida...
chamo por ti, não respondes,
Senhora da minha vida!...

Guardo esta esperança sentida,
antes que a vida a desfaça,
que sejas na minha vida
mais do que a sombra perdida
de qualquer mulher que passa!

Senhora da minha vida...

159

Escritas de Penamacor
Luís Correia da Costa



Bairro de Celas

Oh! Celas! Bairro de Celas,
meu doce e saudoso abrigo!
Conheço o Bairro de Celas
e vou aos bailes a Celas
mas ninguém baila comigo!

– Seu tolo! Bailar consigo?
Você nem sabe bailar!...
– Mas posso bailar contigo,
que só de sonhar contigo,
trago a cabeça a bailar!

Se vou ao Bairro de Celas...
Se vou ao Bairro de Celas
– não sei que encantos lá tem...
se vou ao Bairro de Celas
fica-me o sentido em Celas
e o coração... sei lá bem!

Ai! Celas! Bairro de Celas!
Ai! Celas! Que tentação!
Ai! Celas! Bairro de Celas!
Se lá não há nada em Celas
que é desse meu coração?

Levem-me ao Bairro de Celas!
Tirem-me os livros daí!
Levem-me ao Bairro de Celas!
Lembra-me o Bairro de Celas...
Não posso acabar aqui!

É longe o Bairro de Celas?
Que importa? Quero lá ir!
É longe o Bairro de Celas
e eu vou ao Bairro de Celas
Não posso de lá sair!
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Ai! Celas! Bairro de Celas!
Ai! Celas! Que tentação!
Ai! Celas! Bairro de Celas!
Se lá não há nada em Celas
que é desse meu coração?

Não vou ao Bairro de Celas!
Não vou! Não posso lá ir!
Não vou ao Bairro de Celas!..
Se vou ao Bairro de Celas
não posso de lá sair!

Ai! Celas! Bairro de Celas!

2º Poema de Celas

Se voltar a Celas
hei-de perguntar
porque vou a Celas
sem lá te encontrar!

Se voltar a Celas
inda hei-de saber
porque vou a Celas
sem nunca te ver!

Hei-de perguntar
se voltar a Celas...
porque vou a Celas
sem lá te encontrar!

Inda hei-de saber
se voltar a Celas...
porque vou a Celas
sem nunca te ver!
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Adeus

Vou-me embora! Vou-me embora!
– disse...– e julgo que menti!
Não sei se me vou embora
mas, mesmo que vá embora
fico sempre ao pé de ti!

Meu amor não veio ainda!...
Anda zangado comigo...
Meu amor não veio ainda...
Que importa não vir ainda
se o trago sempre comigo?

Vou-me embora! Vou-me embora!
mas deixa lá! Mesmo assim,
mesmo que me vá embora
voltarei a qualquer hora
desde que chames por mim!

Ai! Deus! Se me vou embora!
Ai! Deus! Se me vou daqui
digo-te: “Adeus! Vou-me embora!
mas, mesmo que me vá embora,
fico sempre ao pé de ti”!

162



Voz
(à memória de Afonso Duarte)

Ela cantava... Rezava
as orações que sabia
mas Deus, de longe que estava,
nem ouvia... Nem ouvia!

Ela rezava... cantava
quando ao longe anoitecia...
ela cantava... rezava
mas não vinha a luz do dia!

Ela era alguém que passava
mas ninguém a conhecia!...

E o mundo que a escutava
– será sonho? É fantasia! –
E o mundo que a escutava
lá passava... lá passava...
nem sequer a conhecia!

E Deus, de longe que estava
nem ouvia... nem ouvia!

Ora um dia,
quando ninguém o esperava
e a voz cantava,
dizia
as orações que sabia,
alguém que perto passava
lá olhava
e sabia
e dizia a quem passava
que era de alguém que passava
aquela voz que se ouvia!
E ali,
ou perto dali,
no silêncio que reinava,
mais um poeta nascia!
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E a voz cantava... rezava
as orações que sabia!

Nocturno
(à Cristina Maria, minha sobrinha)

Meu sonho de vida, que o tenho,
foi um anjo que mo deu
para me lembrar que venho
do Além e vou para o céu.

Mas o caminho que sigo,
dos outros, talvez, diferente,
como o trago bem comigo
não o digo a toda a gente.

Pois há sempre quem suponha
que andar na lua é pecado,
aquilo que a gente sonha
dizê-lo bem declarado.

Por isso, para castigo
do meu génio falador,
guardo bem só p’ra comigo
a origem da minha dor...

Compreendes meu amor?
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Vilancetes

1

Venho de Penamacor
vou para Penha Garcia!
Ando de pena em pena
Por causa de ti, Maria!
No meu coração outrora
um lugar te reservei
mas um dia foste embora
e nunca mais te encontrei!
E o que mais me envenena
é esta vida sombria
de andar de pena em pena
por causa de ti, Maria!

2

Venho de uma romaria
da Senhora da Quebrada!
Agora que eu venho santo
dá-me um beijo, prenda amada!
Um dia me fiz romeiro
em busca do teu olhar
mas o que encontrei primeiro
foi pranto para chorar!
De ter caminhado tanto
trago a alma esfarrapada
mas agora venho santo...
dá-me um beijo, prenda amada!

165

Escritas de Penamacor
Luís Correia da Costa



3

Nossa Senhora da Póvoa
minha boquinha de riso!
Minha maçã camoeza
criada no Paraíso!
Dona da minha cantiga!
minha cantiga de amor
minha linda rapariga!
Senhora da minha dor!
Minha Senhora e Princesa!
Minha falta de juízo!
minha maçã camoeza
criada no Paraíso!

4

Daqui para a minha terra
tudo é caminho chão!
Tudo são cravos e rosas
dispostas por minha mão!
Enlouqueci a rezar-te
por ti é que me perdi...
E o que podia dar-te
guardei-o só para ti!
Sonhos em noites nublosas
que ensombram meu coração
e também cravos e rosas
dispostas na minha mão!
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Interrogação

Porque te fechas, se te bato à porta?
Porque me deixas só no meu caminho
e não vens ter comigo noite morta
a este exílio onde morro, sozinho

Porque ficas aí emparedado
sem ver os mortos que te pedem vida?
Porque não olhas já meu corpo inanimado
que te pede um alento na subida?

Ninguém responde... A noite vem descendo
e a Voz, a mesma Voz se vai perdendo...
Fica o silêncio... a Morte... o Nada, enfim!

O silêncio... Essa voz que não diz nada,
Deus a esconder a face envergonhada
de nos ter feito assim!

Autobiografia

Nasci no dia de S. João de Deus...
(cem anos antes nascera o do “Campo
de Flores”...) Tive o possível sarampo
das crianças e, aí pelos meus

sete ou oito anos fui com Deus
à Escola Primária... Não era o meu campo,
talvez, mas aprendi a ler e estampo
isto em soneto que é para os “Ateus

da Poesia” acreditarem nela...
Tive a meningite... Talvez a febre amarela
Um dia Deus levou-me a minha avó

Materna e eu falhei assustadoramente
e, para trabalhar convictamente,
fiz para mim esta edição do “Só”.
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Soneto para alguém

Tu nunca saberás quanto te quer
aquele que, por ti, daria a vida
Tu nunca saberás que és a Mulher
entre Todas a mais apetecida!

Hás-de passar por mim e não me ver...
Minha alma há-de rezar-te agradecida
mas ao meus lábios nunca hão-de dizer
quem és tu, quem és TU na minha vida!

Direi: és flor... perfume... a alma de tudo
quanto me faz vibrar... que és a Eleita
que traz consigo o sonho em que me iludo!

E, quando alguém me perguntar quem és,
só direi que és a imagem mais perfeita
da Princesa do conto “Era uma vez...”

Soneto para M.C.

Princezinha dos contos de criança
a quem faltou o Príncipe encantado,
pudesse eu vir a ser o teu amado,
o corpo da tua mais bela esperança!...

Mas, longe deste porto de bonança,
não me lembrei, no mundo de pecado
donde vim, que podia ser amado
por alguém... por teus sonhos de criança!

E, ao sentir o mar que em mim fervia
de raiva por não ter para descansar
mais do que a areia inerme, fugidia,

meu coração, com medo de acordar
a princezinha amada que dormia
fechou-me os olhos... E atirou-se ao mar!
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Soneto para uns certos olhos

Olhaste para mim casualmente
e, nos teus olhos, julgo que entrevi
um não sei quê da nostalgia ardente
de um sonho de riso que, há muito, esqueci!

Eu sei que o amor é vida, que se sente
e não se diz... E tudo o que escrevi
foram saudades de um Amor diferente
que já não há no mundo em que vivi!

Mas, se esse olhar que me entrou dentro da alma
me der a apetecida calma
que, desde há muito o coração me pede,

Mulher bendita! Não te vás embora!
Olha p’ra mim sem medo – como agora!
e deixa-me beber... que tenho sede!

Soneto para certa mulher

Quando fores velhinha e eu tiver
partido em busca do ALÉM-DE-MIM
teus olhos, cegos, hão-de-se perder
no tempo em que te amei de seres assim

Menina e moça... Um sonho de Mulher!
Lembrarás o PASSADO e o triste fim
dum amor imenso que não pode ser
mais do que um SONHO a mais... um SONHO, enfim!

Mas não chores por mim nem nessa hora
em que é já só a MORTE que procura
a nossa alma em sangue, pecadora!

Recorda-te de mim... E esta LOUCURA
talvez consiga então, mais do que agora,
dar-me a paz que sonhei... na sepultura!
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Soneto de amor

Risca a palavra AMOR dos meus poemas!
Quero Amor autêntico, vivido
e estas canções de amor falam apenas
do que não for senão apetecido!

Põe, nas minhas, as tuas mãos morenas,
o teu olhar no meu olhar dorido
e eu rasgarei, de vez, os meus poemas
e ficarei a olhar-te embevecido!

E hei-de amar-te apaixonadamente
até morrer... até depois da Morte...
Se pode amar-se alguém eternamente,

Oh! Meu amor! Minha Estrela do Norte,
vem ensinar-me a viver... a amar-te
mais do que este dizê-lo em obras de arte!

Soneto para minha mãe

Mãe que embalaste os sonhos que me deram
esta fome de ser mais do que sou
por quem meus olhos, tontos, se perderam
à procura do ser que me matou!

Mãe que sonhaste as horas que morreram
na esperança de encontrar o que voou,
para além dos amores, que me venceram,
estou eu que não sei por onde vou!

Mãe que esperas o filho tresloucado
perdido pelas noites luarentas
tão longe do teu seio abençoado.

Oh! Mãe do meu amor! Minha alegria!
Tira de mim estas horas cinzentas!
Reza por mim, Amor! Avé Maria...
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Soneto do regresso

Chegou o tempo, Amor, de regressarmos!
Não há mais sonhos virgens pela estrada
e, como a noite vai adiantada,
já são horas, meu bem, de nós voltarmos!

Quaisquer rosas de amor que procurarmos
terão perfume de uma flor fanada!
Aqui é tudo cinza enregelada!
Serão da Morte os versos que cantarmos!

Regressemos à casa que deixámos
vamos viver a Vida que sonhámos
sonhos que foram nossos mas perdemos!

Ai! Deixemos o nada que hoje somos
que só amando as coisas que esquecemos
voltaremos a ser o que já fomos!

Soneto da esperança

Custa tanto morrer sem ter vivido
no mundo quanto a vida nos oferece...
Saber que sou a história sem sentido
Dum livro intacto que ninguém conhece.

E acabar assim, despercebido
Daquela a quem rezou minha alma em prece
tanto salmo de Amor que foi ouvido
só pelo Vento que à noite me adormece.

Custa tanto a morrer sem ter deixado
a nossa alma impressa eternamente
no coração dum ser idolatrado,

que eu antes quero o fel de andar assim
de alma vazia, mas na esperança ardente
de que o AMOR virá antes do Fim.
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A Virgem Mãe de Deus Senhora Nossa
(a Frei Luís Gonçalves Leitão Cerdeira)

Salvé! Rainha Mãe dos Pecadores,
Consoladora dos Atribulados!
Esperança dos que, desesperados,
a ti erguem seus gritos e louvores!

Também eu, como os outros sofredores,
venho a Ti carregado de pecados,
mas, porque sei que és mãe dos Deserdados,
inda espero alcançar os teus favores!

Minha Nossa Senhora dos Aflitos
que acolhes quantos gritam Teu nome,
é só em Ti que eu tenho os olhos fitos

e é por Ti que eu clamo com fervor
enquanto ando a gritar que tenho fome
e sede de não sei que grande Amor!

Para uma rapariga

Rapariga que passas nesta hora
pelo meu coração em maré alta,
vem dar à minha vida o que lhe falta
uma carícia alegre, sedutora!

Quando passas por mim levas contigo
a minha alma, porém fico tranquilo
pois bem sei que terão um bom abrigo
em ti, todos os sonhos de um mendigo!

Eu te ofereço o coração doente
que tantas vezes suspirou por ti
e estes versos tristes que escrevi
pensando em ti, oh! Meiga adolescente!
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Carta para longe
(para M. A.)

Quando eras pequena,
sempre que te via,
como me prendia
tua voz serena!...
Ao ver-te, sonhar-te,
sempre que ouvia
o coração, sentia
que havia de amar-te
quando, mulherzinha,
teus olhos sonhassem
falar e dissessem
o que se adivinha
e a boca não diz...
Como fui feliz
vendo-te rainha
do meu coração
de menino e moço...
E agora que te oiço
que te vejo, ai! Minha
perdida ilusão!
Se tento encontrar-te
ouvir-te, sonhar-te
só te vejo assim
quando olho p’ra mim
onde quer que vou,
princesa encantada
de um conto de fadas
que o vento rasgou!
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Cinismo

Lá estás... Do fundo do espelho
sorris... E troças de mim
como se eu tivesse culpa
de a vida correr assim!

Lá estás... Não ouves... Não gritas
e no teu silêncio – horror!
ouço as sílabas dum verso
que nem cheguei a compor!

Eras o meu verso mais lindo!
Falava... nem sei de quê!
Falava duma outra vida
dum mundo que se não vê!

E roubaste-mo! E, impassível,
sorris... E troças de mim
como se eu tivesse culpa
de a vida correr assim!
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Poema da noite
(ao Rui d’Almeida)

Vem noite escura!
Vem nos transes doridos da loucura!
Vem nas horas famintas da Poesia!
Vem... e leva contigo as formas belas
das quimeras por quem galguei estrelas
à procura de um sol para o meu DIA!

Vem, negra noite,
e dá-me um quarto livre onde pernoite,
onde possa ser Eu!
Onde eu possa gritar a toda a gente
que, apesar de me terem por demente
fui o único que nunca endoideceu!

E, quando eu me calar – amordaçado,
e, se eu cair por terra – trespassado
pela lança brutal da Tirania,
quando no meu coval nascerem rosas
e não houver mais almas desditosas,
então tu vai... porque nasceu o DIA!
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Coimbra
(a meu pai)

Coimbra dos amores! Oh! Cidade
Santa da ilusão e da Poesia,
onde eu gastei a minha mocidade
perseguindo um amor que me fugia!

Tenho vivido agora da saudade
do tempo que passei quando vivia
de conhecer, apenas, a verdade
do que o Doutor Mondego me dizia!

Amortalhado em sonhos de DISTÂNCIA
vou repetindo ao que ficou da infância
da minha alma as canções que me trouxeste

e sou feliz, ao menos, no momento
em que sei que, das rosas que me deste,
nem tudo foi levado pelo vento!
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Acomodada

Quando a minha alma morrer
Irei acompanhá-la
Porque lá no outro mundo podem enganá-la.

Minha casa será de economia
Que nem me possa mexer
Passarei umas longas férias
Sem nada fazer.

Chamam-me preguiçosa?
Deixar quem mo chama!
Louça lavada, a casa arrumada
Deitada na cama.
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Aos meus vinte anos

Vinte! Vinte! Oh! Vinte primaveras
de um sonho acalentado de esperança.
Vinte primaveras!
Roseiral da vida e do amor que jamais cansa.
Oh ! Ilusões da alma, quimeras sorridentes,
elmo de ouro dos nossos corações...
Dizei-me o que é ter fome,
dizei-me o que é ter sede,
chamas incandescentes,
de sentir a nota triste
nos versos das minhas canções.
Oh! Púrpura modesta das minhas faces sombrias,
que mística ambição há nos bosques do teu peito?!
Será saudade e dor, nas páginas em que sorrias
pela arte que na vida a alma tens sujeita?
Louco! Louco! O sonho em que derivas...

Chuva

Chuva que vens caindo, de mansinho!
Porque vens assim, oh! chuva! devagarinho?

Cais tão leve, tão suave, tão em ritmo de harmonia,
Acompanhada de graças dos sinos da Avé-Maria!

O ar sufocante, o sol abrasador
Mandou que o abrandasses Nosso Senhor!

Formosa enfermeira tão cheia de beleza,
Vens matar a atroz sede à divina Natureza!

178



Génio d’Arte

Em noite escura
A minh’alma vagueia só, desamparada
E perde-se no tempo da saudade.
Ela procura, almejante, o Génio da Arte,
Aquele Génio grandioso, sublime,
Que a espiritualidade implora anelante.
O ser maior que os homens, que o mundo!
Ela procura entre as sombras
O ardor do lirismo do poeta apaixonado, louco!
E ouve a magia sussurrante do Génio
Aprofundar-se-lhe nas raízes
Envenenar-lhe o sangue
Afogar-lhe o peito
Torturando-o de imensa dor!
Ela ouve os ecos da tormenta
No interior do Templo da Saudade
E corre a abraçá-los.
Há quanto tempo os esperava
E quão tarde chegaram!
Ah! Amava intensamente o sentimento
Daquele Génio d’Arte!

Um só

Minha alma, minha vida esfarrapada
Que na terra divaga sem amor,
Minha dor universal é tudo, é nada
É fogo, é cinza, glória, amor!
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Ondas

Quando oiço teu dolente marulhar
Eu julgo viver, sonhar
Embalada em tuas ondas...
Sinto a alma palpitando com fragor
Inebriada dum sentimento de amor
Sob a vigília de sombras.

Oh! Noites lindas e beijadas de luar!
Estrelas brilham e cintilam no mar
Na profunda mansidão das tuas águas!
Que as penas que eu sofro oiço chorar
No peito brando que sinto amargurar
D’eternos sentimentos e dolorosas mágoas.

Mar! Mar profundo, mar longínquo
Mil vezes arfar eu sinto
A massa líquida sem par!
Mar! Mar tenebroso dos romeiros
Túmulo de corpos de marinheiros
Na polida superfície a buscar!

Horizontes traçados por rotas de caravelas
Sulcando as águas, rotas as velas
Vão à procura do desconhecido!
Sofrendo privações, dragões, procelas
O sangue lusitano enfrenta duras guerras
Arrojado e insensível ao perigo.

Que voz me chama a ti, infinidade
Vibrando a minha alma de saudade
Dos tempos áureos do mundo.
Clama o ideal sublime potestade!
Entre várias raças surge a irmandade
E brilham as estrelas no mar fundo!

O sempre arrojado sangue português
Que soube dar novos mundos ao mundo!
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Passagem

Passarinho, que eu hoje não sou feliz!
Que é feito de ti meu pequenino
Que te feriram numa asa, meu bem, e não morreste?
Quando te vi, quietinho, de asa a sangrar
E no bico algo que levavas para teus filhos alimentar.
Agora é noite. E pela noite adentro penso em ti
E nos teus filhos, talvez abandonados no ninho dos teus sonhos.
E choro, choro por ti e por eles
Choro por ti e por eles enquanto meu companheiro
Me ama num amor vertiginoso.
Penso em ti. E meu coração chora
Enquanto as mãos do meu marido fundem
Num abraço meu seio de mãe.
Também tu, pássaro amigo, estarás perto?
Longe?...Ou talvez tivesses podido voar
Ao teu ninho de amor.
Vejo a tua asa ferida e não sou feliz
Porque penso em ti e nos teus doces meninos.

Ode ao desejo

É chato! É chato viver-se como vive
Uma pessoa só.
Querer saber aonde estás e não te encontro.
Meu bem, se soubesses como te aspiro!
Vem! Espero por ti. Verás então que
O mundo é lindo em qualquer lado, meu bem.
Sem preconceitos nem disputas
Viveremos mansamente embalados
Lado a lado.
Vem! E não te esqueças: traz contigo o coração
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Bicharada

Encontrei a joaninha
O patinho e a andorinha
Lá no pátio, a brincar

Perguntei pelo gatinho
Pelo cão
Pelo ratinho
Estavam mesmo a chegar!

A andorinha já voava
Sua asas ensaiava
Pelo ar!

Formiguinha impaciente
Perguntava a toda a gente
P’la cigarra cantadeira
Que’inda não tinha chegado

Nesta festa de cantigas
De cigarras e formigas
De meninos e meninas,
E de toda a bicharada
Eu não sei dizer mais nada.
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Convites

Do Natal tudo foi dito!
Ou está tudo por dizer?
Passe este dia connosco
Dê-nos esse grande prazer.

E juntos apuraremos
O que faltará fazer
Para o mundo ser melhor
Para a Paz acontecer.

Crianças, cantigas, balões,
Alegria, muita alegria,
É o que temos neste dia
Para aquecer os corações.

Que o sol da manhã nos desperte
Com o calor dum sorriso
Que o Natal que desejamos
Faça da Terra o Paraíso!
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Fado

Ensinei-te a dançar
Nos meus braços
Os passos que não sabia
Dei-te beijos e abraços
Quer de noite quer de dia

Ensinei-te o que era amor
O que era amor de verdade
Da lembrança dos teus gestos
resta-me, hoje, a saudade

Ensinei-te que a ternura,
A doçura de um carinho
Vão e vêm devagar
Chegam sempre de mansinho

Do que tanto ensinei
A cuidar não aprendi
E hoje escrevo estes versos
Porque me lembro de ti
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Improviso

Numa festa de crianças
Por alturas do Natal
Há sempre muita alegria
Como esta não há igual

Há canções para animar
Poemas para dizer
Muita dança, muita cor
E prendas para oferecer

Nos lábios de cada um
Há sorrisos, alegria;
Porque será que o Natal
Nos transmite esta alegria?

Dizem que Jesus nasceu
Há muito, lá em Belém
Eu não sei onde isso fica
Hei-de aprender, tudo bem!

Gostava que Ele viesse
Connosco jogar à bola,
Ao berlinde ou à macaca
No recreio desta escola
E nesta festa, afinal,
Cantar connosco o Natal!

186



187

Martins Marcelo

Escritas de Penamacor

ESCRITA DA TERRA  E DA ÁGUA

Terra de afectos

Terra dos meus afectos,
por entre os teus pequenos relevos
aventuram-se amorosos,
ternos e frágeis os meus dedos!

Ora macia, ora áspera,
deixas-te moldar
num jeito natural,
tão quente e maternal!

Rugosa e endurecida,
é ao ritmo da enxada
que ouço a tua fala
e o suor que te rega
é alimento de esperança!

É na transpiração,
mágico corpo a corpo
que germina o poema!
Da esperança condição
da minha emoção
florir e frutificar,
neste eterno gesto
de em ti me semear!



Vida vegetal

A vida vegetal
bate-me no peito!
Os sons sabem-me
a seiva borbulhando!

Na pauta vegetal,
pela brisa do silêncio,
o vento rege a sua sinfonia
de sons fecundos e sossegados
que não ferem a claridade do dia!

Vem sentir a voz das árvores
que nos desperta e embala
e na pauta da leve brisa
nos chama e fala
em terna lição de companhia
da solidária condição da vida!
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Escrever na terra

Hoje,
despenteando lilases,
escrevo na terra
partilhando a primavera
em intensos instantes fugases!

Nesta filial relação,
transporto os sobressaltos da ternura
e por entre os frágeis caules
esvoaçam os meus ternos dedos
compondo a mais doce partitura!

Em tais gestos de ternura
a esta terra que é tudo para mim
dou um pouco do tanto que recebo
na esperança de que um dia, enfim,
não muito tarde, nem muito cedo,
não se esqueça de mim
e acolha humanizada e serena
o que restar da minha aventura terrena!

189

Escritas de Penamacor
Martins Marcelo



Raiz

A emoção cantada
até às lágrimas da raiz
na palavra terra plantada!
Raiz aprumada,
sempre tão alvoraçada
e de afectos orvalhada,
em que se renova  a seiva
que mantém a árvore que sou
agarrada ao húmus da poesia
no solo áspero que lhe dou!

Terra cavada

Hoje nasceu-me
da transpiração
um poema novo
sem ilusão nem ficção.
Um poema concreto
de terra cavada a preceito!

Destilando ternura
enrugada nos calos,
Entre pinheiros mansos
plantei verdura!

E na figura cansada,
no vaivém da enxada,
mora uma sinfonia
alimentada pela poesia!
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Eternidade

Oh! Como os meus olhos
corriam à solta pelos montes,
derramando a alegria de petiz
brincando atrás de uma perdiz!

E com os bichos pequenos...
Era uma conversa permanente,
jogos de pequenos medos
numa ingénua alegria
que tinha por geografia
o meu palmo e meio de gente!

No horizonte sereno
de montes e vales
moldura de espaço infinito,
navegava o meu olhar...
Então, nesse leve descuidar
da minha tenra idade,
sentia-me beijar
a face da eternidade!
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A ceifa

A meio da encosta,
à sombra de uma azinheira
rodeado da seara doirada,
cada manhã levantava-se inteira
tão luminosa e clara,
aquecendo os corpos enrugados
nas dobras frias da noite!

Ali, pessoas e animais,
ligados pelo afecto,
preenchiam o horizonte deserto
qual singular acampamento
de fraterno partilhar do tempo
do suor, cansaço e alento!

De sol a sol
os corpos teimosamente curvados
sulcavam os montes doirados;
e, em vozes fortes e ritmadas,
homens e mulheres cantavam:

“Por cima se ceifa o pão
por baixo fica o restolho,
menina não se enamore
de rapaz que empisca o olho.”

Ao desafio, no tilintar das foices,
e nas quadras populares em desgarrada,
soltava-se, cristalina, a emoção viril
apenas vencida pelo tormento da sede
afogada na água fresca do barril!
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Árvore

Abeiro-me da palavra Árvore
viajando na seiva,
até ao inebriante
afecto maternal
das quentes raízes!...

Do subterrâneo rio vegetal
me vou erguendo, crescendo...
Pelo borbulhar da seiva renascendo,
tronco revestido e ramificado,
até me dar na estação quente
de frutos acrescentado!

Na lenta polinização do tempo
cristalizado em gotas de orvalho,
moro no tempo a dar tempo
de entrar na estação primaveril
em cambiantes de luz e cor
viagem acariciada por insectos mil!

E, entrando na estação
de frutificar a emoção,
visto-me de afectos pendentes
frutos perfumados e atraentes,
quais poemas amadurecidos
à espera de serem colhidos!
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Flor

Abeiro-me da palavra Flor
pé ante pé, pela verdura,
numa ingenuidade colorida
qual gesto de ternura
em saudosa ânsia
de infância,
vibrante e incontida!

Desfolho da palavra flor
as pétalas,
inebriado de perfume!
Uma a uma
caem-me no regaço
e, passo a passo,
regresso perfumado de encanto
à postura simples de acreditar
neste afecto de desfolhar
pétalas coloridas de papel branco!

Líquida alegria

À beira
da minha ribeira
onde corre líquida a alegria,
canta inteira
a emoção da poesia!
Ora canto da terra
em sorrisos de espuma,
ora queixumes
de secretas fontes
em cristalinos
choros de água!
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Pedras d’água

Aos olhos do afecto
entre regolfos de espuma,
líquidos sorrisos a rebentar,
parecem flutuar
apesar da deusa matéria
de que são feitas!
Lisas e onduladas,
quais superfícies perfeitas
onde a carícia sabe a pele
quente, doce e húmida!
Pele sensível e aveludada
de musgo e líquenes decorada,
que a água alimenta
nas carícias da viagem!

Pedras d’água,
de formas variadas
tão companheiras
no leito das ribeiras,
definindo as margens
ao ritmo das fontes
e das fortes trovoadas!

Pedras d’água,
quais frutos arredondados
que a água enrola e molda,
persistente e sem canseira
na emoção líquida
do leito da ribeira!
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CADUCOS & GINETOS

Introdução

Caducos e Ginetos retrata duas gerações diferentes e diferenciadas,
caracterizadas, uma pelo trabalho, pelo culto da honra, da educação, do amor
à Pátria, da dignidade de vida, da prática e da vivência religiosa, do amor e do
culto das tradições, na maneira de trajar, de cantar, de viver, de amanhar a terra,
de venerar os antepassados, de cuidar dos anciãos, de respeito pelas autoridades
constituídas, de honrar os vivos, pelo sentido da economia e da poupança, de
venerar os mortos.

A outra dividi-la-emos em duas categorias: a primeira, caracterizada
pela moleza de vida e de costumes, pela preguiça, pela boémia, pelo gasto
supérfluo, pela libertinagem, pela apatia e indiferença religiosa, pelo repúdio
da autoridade, pela preguiça intelectual, pelo consumismo desenfreado, pelo
gozo da vida sem um ideal, pela falta de educação, de princípios, de maneiras
de ser e de estar na vida, de falta de respeito pelas gerações passadas, de indi-
ferença pela morte, pela falta de culto patriótico e de respeito pelo património
nacional.

A segunda, caracterizada por uma certa ligação  evoluída  em  relação
ao passado, empenhada em se valorizar intelectualmente, em seguir e acompanhar
os valores da geração caduca, à sua maneira, quer no aspecto económico, social,
religioso, e também político, decidida a construir um mundo melhor.

Escritas de Penamacor
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CAPÍTULO I

A geração caduca

Esta é a geração que construiu reinos, travou e venceu batalhas, cruzou
mares, descobriu e civilizou continentes, ergueu muralhas, catedrais, conventos
e mosteiros, igrejas, fundou ordens religiosas, organizou e disciplinou exércitos,
evangelizou continentes, formou grandes líderes de nações, grandes heróis e
grandes santos, explorou minas, criou riqueza, adquiriu, lavrou e semeou
campos, venceu o frio, a fome, a nudez, saciou famintos.

A geração dos caducos construiu escolas, colégios, universidades,
ensinou a ler, escrever e contar muitas gerações, formou mestres e educadores
nas letras, nas artes e ofícios, concebeu e desenvolveu projectos, rasgou auto
estradas, vias férreas, fez aviões, foguetões, astronaves que vagueiam pelo
espaço entre planetas.

A geração dos caducos constituiu famílias sólidas, aceitou, criou e
educou filhos, preparou-os para a vida, no respeito pelas pessoas e pelas ins-
tituições, segundo os valores do Evangelho.

A geração dos caducos cresceu amassada no suor do rosto, no sacrifício,
nas privações de uma casa confortável, sem espaço, às vezes sem pão e sem
dinheiro, mas onde reinava o amor, a concórdia, a harmonia entre os seus
membros.

A geração dos caducos suportou as intempéries: os ardores do sol no
verão, empunhando a foice ou manejando a enchada, regando a horta, sachando
o milho nos lodeiros e courelas; o rigor do frio e da chuva, no inverno, pastore-
ando o rebanho, ou construindo peças valiosas de artesanato, rendas e bordados
de linho fino.

A geração dos caducos escreveu livros, peças de teatro, romances,
compôs poemas e canções imortais, obras que enchem bibliotecas e museus,
galerias de arte e salões de pintura.

A geração dos caducos construiu barcos, transatlânticos, cruzou os
oceanos, descobriu continentes sonhados, deu novos mundos ao mundo, civi-
lizou-os e missionou-os. A geração dos caducos ergueu torres, castelos e mura-
lhas, edificou arranha-céus, povoou a terra, desbravou terrenos, plantou florestas
e pomares, vinhas e olivais.

Se existem espaços de lazer, praias, campos de jogos e piscinas, hospi-
tais e clínicas, centros de saúde e farmácias, lares e centros de dia, creches e
orfanatos, centros de convívio e campos de férias, pousadas, Santas Casas da
Misericórdia, restaurantes, bares e cafés, boites e discotecas, a ela se devem.

Esta geração dos caducos criou músicas e canções para todas as épocas
do ano e para todas as fainas e tarefas agrícolas, formou ranchos folclóricos
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trajando indumentárias variadas e polícromas, ensaiou passos de dança que
ainda hoje se cantam, bailam e encantam. Encheu de alegria montes e vales,
riu e folgou nas festas e romarias, nos arraiais até o sol nascer, sempre num
ambiente de são convívio e vida saudável.

A geração dos caducos preparou e educou para a vida os seus filhos,
no respeito pelas pessoas e pelos bens alheios, no amor ao trabalho e ao sacri-
fício.

Ensinou-os a apreciar a poesia das manhãs, ao despertar do sol no hori-
zonte, e o empalidecer das tardes, ao pôr do sol, o arrulhar da rola e o canto
do rouxinol e da cotovia.

Aconteceu nesta geração terem os pais de repartir pelos filhos uma
sardinha em três bocados, porque o dinheiro do orçamento familiar não chegava
para comprar sardinhas em quantidade suficiente para que cada um pudesse
comer uma inteira; mas este petisco, assim repartido e partilhado, criava laços
de amizade, o sentido do outro, de comunidade, e a refeição decorria num
ambiente alegre e terminava em acção de graças.

A geração dos caducos foi uma geração de heróis e de heroínas, cuja
palavra dada valia por uma escritura. Presto-lhe aqui a minha homenagem de
gratidão pelos valores que viveu e transmitiu, pelo exemplo dado que faz
história. Foi a geração dos meus avós e dos meus pais.

Mas esta geração está em declínio e vai acabar. Ela nem sempre foi
apreciada e estimada como merecia. Muitas pessoas desta geração vivem em
casas degradadas, sem condições para uma habitabilidade saudável, sem espaços
para estar à vontade, sem possibilidade de acesso fácil aos médicos, à enferma-
gem, à saúde, aos bens da cultura e do lazer. Recebem pensões magras que
mal dão para pagar água, electricidade e sabão. Os poderes públicos ignoram-
-nas. Só se preocupam com elas nas campanhas eleitorais com o intuito de
arrecadarem votos nas urnas. Podemos enquadrá-las, com propriedade, na Bem
Aventurança, proclamada por Cristo no Monte das Bem Aventuranças:  «Felizes
os pobres...porque deles é o Reino dos Céus».

Todos os louvores e aplausos são poucos para aclamar e bater palmas
a esta geração dos teus e meus avós, que deixa centelhas de luz e rasga clareiras
de esperança para um futuro que virá, inevitavelmente, mas que se adivinha
carregado de uma grande incógnita. É a geração da viragem para o terceiro
milénio.
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CAPÍTULO II

A geração dos ginetos

a) Primeira espécie de ginetos

Esta  geração é  constituída  por  todos  aqueles que, como os ginetos
selvagens, dormem de dia e trabalham de noite. Também  são  conhecidos por
morcegos  e corujas:  noctívagos que  vagueiam  sozinhos ou em  bando, pelas
ruas das cidades, vilas e aldeias; e, às vezes, assustam e metem medo.

De dia, quando adregam a levantar-se, tarde e altas horas, comem,
passeiam, divertem-se, gozam a vida despreocupados. Não lhes falta milho nos
bolsos porque a geração dos caducos trabalha para eles. São como as plantas
parasitas. Vivem a chupar as outras. Deslocam-se aos bandos, de automóvel,
mas sem destino certo.

Pode acontecer o acidente. Isso, porém, é secundário. Perderam o
sentido da responsabilidade e da vida. Tanto dá viver ou morrer. São vazios
de ideal. Deixaram as boas maneiras na gaveta. Cruzam na rua com outras
pessoas mas não saúdam ninguém. Para eles, os outros é como se não existissem.
Quem existe, são eles só.

Se andam na escola ou no colégio,  chamam-lhes estudantes. Mas isso
é só nome. Não conseguem tirar um curso normal. Nem lhes interessa  trabalhar.
Querem é ter um emprego, o que não é a mesma coisa que trabalhar.

Passeiam de autocarro, de borla, tal qual o quinteiro leva à praça, para
vender, carradas de « nabos e cebolas». Comem barato nas cantinas. Frequentam
os cafés do sítio, divertem-se a jogar nas máquinas e matraquilhos. Todos os
caminhos e todas as companhias lhes servem. Não raro caem em negócios
escuros que envolvem sexo e drogas. Rejeitam conselhos dos caducos. Chamam-
-lhes «atrasados», « botas de elástico», « retrógrados», « gente de outros
tempos», «ultrapassados», «incompreensíveis». Eles são uns «príncipes e elas
umas princesas.» Por vezes até são agressivos e faltam ao respeito. São libertinos
e permissíveis. Não valem o que pesam. Ai de quem lhes toque num pêlo! De
noite é que eles fazem «azeite». Se habitualmente vivem na cidade e vêm à
província, nos lugares onde não há autoridade policial, então, é que se desforram:
fazem algazarra até o sol nascer, juncam as ruas, os lugares de lazer, os jardins
e até as escadas e patamares das portas dos templos e das casas particulares,
os balcões e os muros dos prédios, de restos de comida, de embalagens de
bebidas, de papéis e outros objectos e dejetos, quando, a poucos metros de
distância, existem contentores para depositar os lixos. Não têm maneiras. Os
outros que limpem. Nós, cá, estamos para sujar.
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Sujam os muros dos quintais e das casas, as paredes de edifícios públi-
cos e particulares com tintas de mil cores, e escrevem frases horríveis com as-
neiras de fazer corar um pagão. Isto será próprio de gente com juízo?

Poderão dizer: é rapaziada nova, têm o sangue na guelra, deixá-los
andar! Pois, pois. Mas a geração dos caducos também viveu a juventude,
também se divertia, mas não ofendia ninguém, não estragava o alheio, respeitava
tudo e todos.

Vejamos, por exemplo, esta: contaram-me os lesados que numa aldeia
rural, bandos deste jaez, depois de fecharem os cafés da terra, foram aos quintais
particulares e desataram a arrancar, a estragar frutos e as novidades hortículas
que os donos tinham plantado, com o suor do rosto, e com tanto carinho tinham
cuidado e estimavam, guardando-as para que fílhos e netos, quando regressados
da cidade, tivessem fartura de tudo em casa e pudessem saboreá-las em paz.
Acções deste tipo são inconcebíveis! Quando despontar o sol nas colinas e
outeiros, e os seus raios começarem a iluminar a terra, a geração dos ginetos
regressa a casa para dormir, como fazem os ginetos selvagens, voltando aos
covis, após uma noite de devastação.

Porém, a geração dos caducos é então que se levanta e parte, de instru-
mentos de trabalho na mão, para realizar as tarefas diárias no campo ou nos
postos de trabalho, onde cada um exerce a sua actividade.

Aquela espécie de ginetos, vivendo sem normas, sem princípios, sem
moral, numa alergia total em matéria de prática religiosa, de costumes duvidosos,
ocupando o tempo em actos de vandalismo, rouba, assalta à mão armada, viola
casas, pessoas, destrói e mata sem escrúpulos, é insensível à dor alheia, não
tem coração, perdeu o senso, vive tresloucada.

Alguns caem nas amarras da polícia e vão mesmo parar às cadeias.
Outros andam às soltas, impunemente, sem problemas. Interrogados, desculpam-
-se e encobrem-se uns aos outros, numa camuflagem de palavriado tal que
escapam às malhas da autoridade e da justiça.

Quando a geração dos caducos cumpre as obrigações religiosas segundo
os seus credos, eles, se é de verão, correm para as piscinas, para os rios, lagoas
ou mares; e se é de inverno, dão meia volta debaixo dos cobertores e fícam no
quentinho.

Para a grande maioria, a Fé é um ornato de lapela. Trocam o religioso
pelo social porque dá mais nas vistas e é mais chique! Assumir compromissos
e cumpri-los, isso não. Por isso, com a mesma desfaçatez com que casam,
também praticam o divórcio ou vivem em «uniões de facto», ou ainda, em
amálgama homossexual. Quem não quiser fechar os olhos à realidade, todos
os dias constata isto mesmo.

Certos caducos, constituídos em autoridade, têm muitas culpas. Umas
vezes, por actos de omissão, porque não actuam quando o deviam fazer; outras,
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por fazer e decretar leis permissíveis, que conduzem a estas situações aberrantes.
A pretexto de liberdade e igualdade de  direitos,  quantos atropelos se

cometem contra a dignidade humana, contra a moral natural e positiva, contra
os costumes de antanho que tornavam bela a vida e a convivência social!

Uma geração agindo deste modo, se não inverter a maneira de ser e
de estar na vida, caminha para o caos, para a ruína, para o aniquilamento.Só
um milagre, a poderá salvar. Sem a conversão do coração e da vida é impossível
acontecer uma mudança.

Está certo o ditado que diz que a esperança é a última a morrer. Mas
também é igualmente certo que «só há fumo, se existir lume». É desejável que
alguém o acenda e provoque uma revolução de Amor. Porém, esta geração de
ginetos, trocou o Amor e confundiu-o com o sexo. Foi o aviltamento do Amor
e a sua perversão.

Tal como a aurora anuncia a luz e rompe as trevas da noite, é urgente
surgir quem inunde de luz e de esperança esta geração de trevas, e faça nascer
um novo dia, uma nova alvorada.

A história anda cheia de situações negras e  desesperadas,  de guerras,
de tragédias, de destruição e morte; mas também surgiram  sempre, depois da
derrocada, auroras boreais que inundaram o mundo de luz, sanearam os costumes
e trouxeram o progresso e o bem estar social, desenvolveram  as letras, as artes,
as ciências, a cultura e a harmonia, o humanismo saudável.

Esperamos que aconteça o mesmo com  esta espécie  de «ginetos». Já
andam no ar alguns sinais de que assim virá a acontecer.

CAPÍTULO III

b) Uma nova espécie de ginetos

Muito ligada e dando continuidade à geração dos «caducos», imitando-
-lhe os valores, embora num estilo de vida diferente, está a surgir uma nova
geração: a Geração da Esperança.

Esta, caracteriza-se pela valorização intelectual, nas diferentes áreas
do saber, das novas tecnologias, no mundo e no domínio dos computadores,
da informática, da investigação científica, da poesia, das letras, da arte, da
pintura e do design, das relações humanas, comerciais, do mundo empresarial,
tanto a nível europeu, como a nível mundial, no próprio amanho e cultivo da
terra, na organização e desenvolvimento da agricultura, criando redes de pro-
dução, transformação e comercialização dos produtos, em qualidade e quantidade.

Esta geração dorme o suficiente e rentabiliza o trabalho. Elabora
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projectos e submete-os a entidades financiadoras para conseguir subsídios que
lhes permitam realizá-los, cria riqueza, capitaliza e faz investimentos, constitui
sociedades comerciais, industriais e agrícolas.

Esta geração prepara os seus filhos para o futuro, cultiva o amor de
família, celebra as festas de família e convive em harmonia, respeita os mais
idosos e cuida deles com carinho, cria espaços de lazer e de valorização dos
tempos livres, espaços lúdicos e de recreio, creches, jardins de infância, parques
infantis e lares de idosos, orfanatos e casas de saúde.

Esta geração celebra as festas em honra dos Santos com alegria e
entusiasmo, cresce e ajuda a crescer na Fé, respeita as autoridades constituídas
e colabora com elas com sentido patriótico, orgulha-se de ter bons profissionais
e cultiva o sentido da partilha.

Os filhos desta geração distinguem-se pelo seu comportamento vertical,
no estudo, no trabalho, na escola ou no campo, nos grupos de jovens, na
organização e participação em campos de férias, no serviço litúrgico, na
formação humana e espiritual, nos grandes acontecimentos do mundo e nos
movimentos eclesiais.

Ocorrendo de todo o mundo, são capazes de se organizar e participar
em congressos, em jornadas regionais, nacionais e mundiais, sem fronteiras
nem muros de qualquer espécie. Tanto se juntam com o Papa, aos milhões,
como aconteceu com a celebração do jubileu do ano dois mil, como noutros
momentos para aplaudir os governantes dos povos, sem se envergonharem,
sem preconceitos, com respeito humano, repudiando xenofobias e racismos.

São capazes de se entregarem para servir causas nobres, na Igreja e na
Pátria, na doação aos outros, no voluntariado, no sacerdócio ou na vida religiosa,
com o Evangelho nas mãos e na vida.

Tantos deles, como revoadas de pombas brancas, consagram-se a Deus
nos movimentos laicais, nas Ordens e Congregações Religiosas, para o apostolado
e para a Missão.

Não se lhes olhe para o comprimento dos cabelos, para a cor da pele,
nem para a estreiteza e ligeireza dos vestidos, porque, debaixo deles, esconde-
-se um coração generoso e bom, uma alma a cantar o cântico dos Bem Aventura-
dos.

Esta geração tem futuro e assegura a continuidade da Pátria e da Igreja
e a beleza e prosperidade do mundo, através da vivência de um humanismo
sadio integrado e construtor duma Nova Humanidade.
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CAPÍTULO IV

Futuro e optimismo risonhos

É importante que esta nova geração não esmoreça no seu entusiasmo,
não se deixe arrastar por ventos contrários, pegue nos remos e avance contra
a corrente, abrindo clareiras de luz e raios de Esperança.

Há todo um mundo novo a construir onde as vis paixões sejam domi-
nadas, os erros corrigidos, os terrorismos sejam aniquilados para sempre e reine
a paz e a justiça entre as nações, a vida tenha cada vez mais qualidade e seja
agradável de viver.

As novas tecnologias e os novos métodos e meios de comunicar entre
as pessoas estão já profusamente implantados, são cada vez mais encorajados
e apoiados e bem geridos por esta geração voluntariosa, que se vai cada vez
mais afirmando na sociedade, sem romper com o passado, mas inspirando-se
nele, e tirando dele os valores e as lições positivas.

Vemos assim crescer as novas sociedades comerciais e industriais, os
novos mercados de capitais a prosperar, as novas fábricas e oficinas a produzirem
artigos de qualidade que se impõem no mercado e são fonte de riqueza e pros-
peridade.

Assistimos ao diálogo entre os povos, à formação de grupos económicos,
à formação de um núcleo europeu de nações, a Nova Europa, que se esforça
por encontrar e reger por novos critérios económicos e políticos e espirituais,
inspirados e fundamentados numa Nova Evangelização. A Unidade Espiritual
é indispensável para uma Europa forte e próspera. Não é fácil, mas é fundamental.

O novo milénio europeu será fecundo e duradouro se for alicerçado
nos valores que inspiraram São Bento ao evangelizá-la. Mas eu quero acreditar
que esta nova geração de homens e mulheres é capaz de imitar São Bento, São
Cirilo e São Metódio.

É imperioso impedir que se afirmem os novos fundamentalismos e
que uma terceira guerra mundial invada e devaste as nações com todo o cortejo
de destruição, de miséria e de morte subsequentes. Que Deus escute os clamores
da Fé e ajude o esforço dos detentores das armas, do poder, e da força, a encon-
trar caminhos de diálogo, de entendimento e de perdão.

Na mira do alto e organizado terrorismo oriental está a destruição duma
civilização: a civilização ocidental. É a conclusão que se pode tirar do satânico
atentado às Torres Gémeas de Nova Iorque e ao Pentágno, efectuado no dia
onze de Setembro de 2001.

É urgente que se poisem as armas, que digam todos «não» à guerra,
«sim» à paz. São necessários  preciosos e arrojados esforços que sejam capaz
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de transformar as armas em instrumentos de trabalho geradores de riqueza,
não para criar novos capitalismos monopolizadores e egoístas, mas para distribuir
pelos pobres, abandonados e desprotegidos.

É urgente que esta geração nova, em todo o mundo, seja capaz de
estabelecer o equilíbrio entre as nações ricas e poderosas e as nações mais
pobres. Seja capaz de eliminar as «favelas» e os «bairros de lata», os «bidons
villes» e os «tugúrios» de miséria que ainda existem e são antros de podridão,
de fome e campos de treino para a revolta e para o crime.

A maior vergonha do século XX, a maior injustiça social é, precisamente,
a coexistência dos grandes e poderosos ricos, bem anafados, a esbanjar, a viver
afogados em bens e envolvidos em volúpias vergonhosas e escandalosas, a par
dos pobres marginalizados e indefesos, privados do essencial para poderem
usufruir duma habitação condigna, de alimentação racional e de vestuário
decente, condizentes com a dignidade da pessoa humana. Daí resulta a insta-
bilidade social e a revolta legítima.

É preciso, no século XXI, inverter esta situação, fazendo com que os
ricos sejam menos ricos e os pobres sejam menos pobres. A harmonia e a boa
convivência social reclamam que se mude este estado de vida. É certo que
ricos sempre os há-de haver e pobres também. Isto é típico da condição humana.
Mas são desumanas as desigualdades.

Para haver paz social entre povos e nações, é cada vez mais urgente
a partilha evangélica dos bens. «Quem tem, reparta com quem não tem». É
necessário voltar às origens, às primeiras comunidades de cristãos, e fazer
como eles: pôr em prática o Mandamento Novo do Amor.

CAPÍTULO V

O drama das famílias da sociedade

Voltando à primeira casta de « ginetos» verificamos que se trata de
gente sem iniciativa, sem critério, ineficaz, estéril, parasita, porque vive à custa
dos outros, incapaz de construir algo de bom e positivo em prol da sociedade.

Pelo contrário, vive para destruir, roubar e matar sem piedade. Envolvida
no manto da noite, camuflada na escuridão, eufórica pela ingestão de drogas,
é capaz dos piores disparates. Abandona a casa dos pais e torna-se filha da rua
em cuja escola se forma e faz o doutoramento. Não quer ouvir, nem escuta
conselhos de ninguém.

Por vezes, é vítima de pais que não o souberam ser, que os votaram
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ao abandono, ao desdém, entregues a si mesmos e às más companhias, aos
maus conselheiros, à escola do vício e do crime. Grande responsabilidade a
destes pais. Outros, porém, filhos de boas famílias, educados em ambiente
saudável, degeneraram e foram eles que, como o filho pródigo, deixaram a
casa paterna e se entregaram às mil experiências nefastas da vida e nos caminhos
dos vícios e das drogas, perderam a personaliade e tornaram-se autênticos
trapos da rua.

Quantos pais sobem todos os dias ao  terraço da  sua casa a  ver se, ao
longe,  descortinam a  silhueta dos  filhos que  partiram, na  esperança  do seu
regresso. Quanta dor! Quanta amargura! Quantas mães, amarguradas, desfeitas
em lágrimas, como Santa  Mónica, com o  coração  dilacerado, rezam a  Deus
preces fervorosas, pedindo o  regresso e a  conversão dos  seus  filhos! Pais e
mães que nada fizeram para que os filhos tenham semelhantes e tão estranhos
comportamentos, sofrem tremendas ansiedades e desgostos até à morte.

Mas esta casta de gente não tem sentimentos, perdeu o coração e
vendeu-o ao Diabo e, do corpo, só lhes resta o esqueleto. As drogas tudo
mirraram, tudo comeram.

Alguns, porém, com muita força de vontade, lá se vão libertando e
conseguem voltar, para refazerem a vida familiar e dar um rumo novo á exis-
tência, um sentido à vida.

Para isso contribuem algumas iniciativas de entidades particulares e
estatais criando estruturas e ensaiando técnicas de reabilitação e inserção na
vida social e dando apoios de vária ordem.

Os que conseguem libertar-se exclamam muitas vezes: libertei-me do
inferno das drogas; agora volto a ser feliz; e tornam-se apóstolos dos que ainda
estão escravos.

É necessário multiplicar as estruras de apoio a esta gente, já que é
difícil e quase impossível, mercê dos interesses que estão por detrás, eliminar
o negócio das drogas.

Muitos ginetos andam em bando, protegem-se uns aos outros, fogem
às rusgas das autoridades. E, se algum se deixa cair nas malhas da lei, nada lhe
acontece, porque hoje não se faz justiça. Os tribunais funcionam mal, e, por
vezes, os juizes acreditam mais na mentira dos réus do que na verdade das
testemunhas. É por isso que, muitos predadores saem em liberdade e os depreda-
dos ficam na prisão.

Assim é a justiça dos humanos. Mas Deus tem outra bitola.
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CAPÍTULO VI

Ginetos e liberalização

O bando dos  «ginetos fanáticos»  ficou radiante com a  liberalização
das drogas na sociedade portuguesa. Esta lei, se por um lado veio dar razão ao
adágio popular:« fruto proibido é fruto apetecido», por outro lado, abre a porta
a um maior número de consumidores que, a partir da entrada em  vigor da lei,
o fazem impunemente porque já não é proibido. Mas  também pode dar azo a
um efeito contrário: porque já não ser proibido, não será tão desejado.

O que certamente a lei não impede é a cultura das drogas que continuará
a ser produzida em grande escala. O comércio aumentará o seu volume de
vendas e os tubarões da droga continuarão a passear-se nos seus iates e aviões
à custa dos consumidores, fazendo cada vez mais vítimas no universo dos
«ginetos» incautos.

O cidadão comum, esse, continuará a assistir ao espectáculo degradante
de jovens rapazes e raparigas, homens e  mulheres, transformados  em velhos
farrapos da rua, amontuados na  berma das  ruas e  avenidas, nos recantos das
praças e edificios, públicos e privados, nos jardins iluminados e nos becos es-
curos, injectando-se e sorvendo as narcóticas e delirantes essências.

A liberdade favorecerá a libertinagem e o crime. Sempre que o homem
não domine a sua vontade, instintos e paixões; sempre que se deixe levar ao
sabor da corrente, transforma-se num monstro, despersonalizado e desequilibrado,
pervertido.

Nunca será demais a vigilância da família, das escolas, das instituições,
e a sua acção formativa e educativa torna-se cada vez mais necessária na pre-
venção e no combate às experiências negativas dos filhos e educandos.

Sem esta acção e empenhamento, resulta ineficaz a acção repressiva
das polícias, das autoridades, dos tribunais e das cadeias.

A família é a sede própria da saúde da sociedade. O futuro duma socie-
dade rica de valores morais e espirituais depende do exercício activo duma
paternidade consciente e responsável.

Se os governantes das nações querem cidadãos  fortes, sadios, valorosos,
devem fazer leis de apoio e de protecção às famílias para que estas possam
cabalmente cumprir a sua missão generativa e educativa.

Quando acontece o contrário, assistimos à degradação dos costumes,
à anarquia dos contra-valores, ao aviltamento e à ruina das pátrias. É a lição
que podemos tirar dos impérios que se desmoronaram e ruiram, como reza a
história.
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CAPÍTULO VII

Ginetos e salas de chuto

No meu ângulo de análise, as salas de chuto são mais uma «panaceia»
do que um  combate  efectivo ao  consumo de  drogas. Ali,  os utentes que as
frequentam, simplesmente têm uma assistência mais  higiénica, mais decente,
mais «civilizada» porque, na verdade, continuam a ser consumidores.

Com a instalação das  salas  de chuto, talvez  fique  mais  reduzido o
espectáculo macabro das ruas e bairros das cidades onde o número dos consu-
midores é maior e mais  significativo. Mas  pouco  ou  nada  mais  adiantarão.
Simplesmente tenta criar-se uma nova imagem de cidade limpa, moderna; mas
isso é mais uma camuflagem do problema, porque esse, continua de pé.

São necessárias outras políticas mais audaciosas e eficazes para reduzir
o número destes «doentes» e cortar o mal pela raiz. Mas falta a coragem para
o fazer. E porque será? Responda quem souber. Mas não será por interesses,
como atrás ficou dito, que estão do outro lado?

Também é certo, todos nós sabemos, que para alguém que caiu nas
malhas da droga se libertar, tem de ter muita coragem, muita força de vontade
e muitas ajudas. Mas, em qualquer situação de vícios adquiridos, para um
indivíduo se reabilitar, exige-se igualmente muita força de vontade e muita
coragem.

E estas são as melhores e as mais eficazes salas de chuto e também as
mais económicas. Está nas mãos de cada um levantar-se e caminhar pelo seu
próprio pé.

Também aqui se aplica o ditado: « vale mais prevenir do que remediar».
Até porque, nas vilas e aldeias onde o flagelo faz vítimas, não é previsível que
venham a ser instaladas essas salas. Ficaria muito dispendioso e pouco eficaz.

Testemunho de um aldeão

A confirmar tudo quanto fica dito sobre esta casta de «ginetos» registo
aqui o depoimento de um homem que foi testemunha ocular de algumas cenas
de «ginetos»: existe na sua aldeia, uma terra da Beira Baixa, um pequeno jardim
arborizado e situado junto de uma paragem de autocarros.Talvez também por
esse motivo, além de outros, a autarquia local equipou aquele espaço com
bancos, alguns de pedra, outros de madeira, com suporte de ferro, de modo
que o jardim se transformou num belo espaço de lazer e cavaqueira, mais
frequentado pelas pessoas da terceira idade da terra, que ali passam muitas
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horas do dia.
Naquele espaço tudo se discute, exibe-se o filme das gentes da terra,

dos negócios, dos acontecimentos, da vida da aldeia e há um juiz que decide.
Já tem sido mesmo apelidado aquele espaço de ser «o viveiro dos velhos», que
por isso o estimam e mantêm limpo e asseado.

Ora, uma vez, pela calada da noite, já alta a lua, chega um bando dos
tais «ginetos», já toldados pela ingestão de drogas, que desata violentamente
a destruir todos aqueles bancos, sem deixar pedra sobre pedra, nem tábua sobre
tábua.

Na manhã seguinte, quando os utentes habituais do jardim chegaram
ao local, depararam com aquele monstruoso espectáculo: tudo devastado, tudo
derrubado! E agora? Quem terá sido? Como é que tudo isto aconteceu? Cambada
de  malandros, gandulos, piratas, assassinos, tudo lhe chamavam sem saberem
quem foram os autores. Isto não pode ficar assim! É demais! Uns a fazer, outros
a destruir?!

É urgente tomar uma atitude. Alguém tem que fazer alguma coisa para
descobrir quem foram os bárbaros que tal crime cometeram.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades policiais e as indagações
começaram. Finalmente  foram  descobertos os «magarefes» que  caíram  nas
malhas da justiça e gemeram atrás das grades. Desta vez, fez-se justiça.

E o mais contraditório é que são estes mesmos ginetos, mal comportados
e devastadores, que gritam slogans a dizer que ninguém faz nada por alguém,
que falta isto, aquilo, aqueloutro. Pois pudera! O que eles querem é que haja
quem faça alguma coisa para eles terem que destruir! Assim, não! Não se vai
a lado nenhum!

Importante é que haja civismo, respeito, educação. Cada vez se torna
mais necessário educar para a cidadania  na familia, na escola, em toda  a parte,
caso contrário, torna-se cada vez mais dificil viver em sociedade.

É a partir destes pequenos e caseiros bandos de terroristas que, depois,
se formam as escolas das grandes organizações à escala mundial, os grandes
e poderosos «Bin Laden» e «Taliban» capazes de invadir e destruir o mundo.

CAPÍTULO  VIII

Fé e Esperança

É costume dizer-se: « para grandes males, grandes remédios». Para se
modificarem estes comportamentos não chegam os métodos da repressão e da
força.
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Estes, uma vez aplicados para punir, geram revolta e possibilidade de
reincidência, de revindicta, de retaliação. É certo que todo o crime deve ser
punido e reparado exemplarmente. Mas há um pedagogo que, na sua maneira
de agir e lidar com os pecadores, nos aponta outro caminho, o da Misericórdia.
É o que Ele continua a usar e resulta cem por cento: «Sede misericordiosos e
alcançareis misericórdia». Mas para se aplicar este método é necessária a Fé,
a conversão do coração, porque é no coração dos homens que nascem todos
os crimes: «roubos, adultérios, assassínios...»  Alguém pode dizer-se muito
religioso, que tem a sua religião, mas, no concreto da vida, vive e procede
como um pagão. Não basta aprender e saber umas coisas de religião, fazer
umas determinadas práticas de religião. É necessário e fundamental viver a Fé,
numa adesão total a Cristo.Ter prática é muito diferente de fazer práticas
religiosas: rezar, ir à missa e pronto. Já está tudo feito? Não! Mil vezes não!
É necessário converter o coração. Fazer a «metanoia», transformar a mente.

É esta mudança de mentalidade que falta a muitos que frequentam as
práticas religiosas mas vivem uma vida vazia, sem testemunho, sem convicções.

Torna-se urgente evangelizar para viver a Fé, e não para as práticas
religiosas. As práticas religiosas são boas e importantes, mas não são um fim.
São meios necessários para conseguir viver de harmonia, para alimentar a Vida.
Por isso o Concílio Vaticano II e o Santo Padre não se cansam de falar que é
preciso fazer uma Nova Evangelização.

Durante muitos anos a catequese foi mal feita  porque não  se prestou
a verdadeira atenção à maneira como Jesus Cristo  viveu e como  as primeiras
comunidades de cristãos viviam a Fé. Por isso, criaram-se comunidades vazias
e cheias de falsos testemunhos de vida, que não souberam transmitir às gerações
os verdadeiros valores evangélicos, embora fossem muito devotas e rotineiras
nas práticas religiosas. Tanto rezavam como, por vezes, blasfemavam, praticavam
a injustiça, a raiva, a mentira, a discórdia, a falsidade e a hipocrisia.

Mas graças a Deus, há hoje muitos e bem visíveis sinais de Esperança
e optimismo. Surgem na Igreja e também na sociedade civil correntes de pen-
samento e movimentos de espiritualidade que incarnam Jesus Cristo e atraiem
multidões de homens e mulheres a viver como os primeiros cristãos: movimentos
como os Focolares, Cursos de Cristandade, Convívios Fraternos, Carismáticos,
C.P.M., etc, são sementes de renovação da Igreja e da sociedade e augúrio feliz
de uma Nova Humanidade.

Num mundo que parece  tresloucado  na conquista de  bens  materiais,
de orgias, de perversões tais como casamentos  de homossexuais, de  lésbicas
e outras loucuras, está a nascer, e já  se afirma  bem  alto, um novo sol que há-
-de produzir muitos mártires, muitos heróis e muitos santos.
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CAPÍTULO IX

Uma nova cruzada

Depois do monstruoso, sanguinário e inqualificável ataque terrorista
sobre as Torres Gémeas de Nova Iorque e sobre Washington, que deixou todo
o mundo mergulhado em profunda consternação, surgiu imediatamente uma
atitude de solidariedade no mundo civilizado, pró América, no sentido de ajuda
e cooperação na luta contra o terrorismo internacional, com o objectivo de
descobrir os responsáveis e o principal líder e mandatário para serem punidos
severamente.

Com este ataque demolidor e suicida, toda a humanidade foi atingida,
e, portanto,  não podia ficar indiferente, não podia deixar de ser solidária. Estará
esta  humanidade, tendo em conta o fanatismo do Islão e o desejo justo de
retaliação, à beira de uma terceira guerra mundial?

Que o Deus da paz acalme os ânimos exarcebados dos governantes e
lhes ilumine o entendimento para que encontrem caminhos de diálogo, a fim
de que tal não venha a acontecer. Com efeito, numa situação de guerra mútua
declarada, tendo em conta o poderoso e sofisticado arsenal bélico moderno,
existente, seria uma hecatombe de consequências imprevisíveis para a hunanidade
nos países envolvidos no conflito, e não só, porque acresce também o perigo
de guerra química e biológica.

Assistiriam os sobreviventes a um rosário infinito de miséria, de fome,
de destruição, de morte e de luto como nunca teria havido na história. Oxalá
que os caminhos e meandros da diplomacia descubram outras soluções menos
gravosas para todos. Pagariam milhões de inocentes por um ou por meia dúzia
de culpados.

Que se descubram, que se castiguem, como merecem, os culpados e
se salvem os inocentes e indefesos. São benvindos todos os esforços generosos
em favor da justiça e da paz.

Na aurora do segundo milénio da humanidade, resgatada em Cristo,
o homem não vai ser mais poderoso do que Deus, mas pode sofrer as conse-
quências de ter posto Deus de lado, na utopia de querer construir um mundo
sem Deus.

Mais do que a força das armas, mais do que as manobras diplomáticas,
embora sem as excluir, mais do  que a força do  engenho do  homem, importa
a força da Fé, o poder da  oração  suplicante, humilde e  confiante dos crentes.
Como faziam os antigos guerreiros. Se é importante saber brandir as espadas,
é mais  importante e  proveitoso gastar  os  joelhos  diante  dos  sacrários para
implorar a Paz. Com a Paz tudo se ganhará, com a guerra tudo se perderá.
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O homem moderno encontra-se numa nova encruzilhada, porque, na
mira da riqueza, da posse da terra, do gozo das paixões e da satisfação de
desejos materiais, baniu Deus da sua vida pessoal. Outro tanto aconteceu
também no mundo ocidental, na Europa secularizada. Só um regresso às origens,
às fontes, os poderá salvar.

Para se construir uma Europa sólida, harmoniosa e duradoura, que
valha, não chega a unidade monetária e política, porque estas são falíveis,
combinadas do exterior; é fundamental uma unidade espiritual, duradoira, está-
vel, vinda de dentro. E esta, só se consegue por um regresso à Fé. Tudo o que
é humano passa. Só permanece o que é espiritual. A cruzada que se impõe é
a da Reevangilização.

CAPÍTULO X

Vocações de serviço

A missão é um serviço à humanidade. Esta é a hora da missão. É
preciso acordar o gigante adormecido em que temos vivido. Famílias, escolas,
comunidades, povos, educadores, é hora de renascer! Bispos, padres, leigos,
é hora de agir, de dar os braços, de pôr as mãos no arado e o avental à cintura,
espalhar a semente, lavrar a terra que há-de dar pão, ainda que seja preciso
regá-la com gotas de suor e de sangue! Se o grão de trigo, caído na terra,
morrer, não pode dar fruto.

É preciso ensaiar novos estilos de vida, novos métodos de trabalho,
novas experiências, novas técnicas de conquistar vocações de serviço, novos
modos e ambientes de formação, tanto de padres como de leigos, para o
apostolado.

Que diz João Paulo II à Igreja? Faz-te ao mar! Lança as redes! A
eficácia da pesca não está só na perícia do pescador, mas na força do Espírito
Santo!

No entanto, Deus não dispensa o trabalho do homem. Ao homem
compete fazer a sua parte, mesmo que ela falhe; se ela falhar, a de Deus nunca
falta. Por isso, «avançar! Ide em frente, e, jovens, não tenhais medo!» Em
Fátima Paulo VI deixou o recado: «Homens! Sede homens!». No Evangelho
é Jesus que fala: «Todo o que lança a mão ao arado e olha para trás não serve
para o Reino de Deus». Se não queremos assistir a novas gerações de ginetos,
só temos um caminho: dar a vida, evangelizar, orar, dar testemunho de comunhão
e vida. A igreja já gastou energias a mais a ensinar práticas religiosas. É preciso
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agora ensinar a viver, a comprometer-se com Cristo, a ser sinal vivo d’Ele na
vida concreta, no exercício da profissão, nos lugares de trabalho, nas famílias,
nas comunidades, na prática da verdade, da justiça, do amor. Ser cristão é viver
Cristo, viver com Cristo e fazer como Ele fez. Está na hora de dizer não às
palavras e sim às obras.

Nunca é demais combater certa mentalidade instalada dos que dizem:
«Sou cristão, sou católico», mas vivem como os pagãos. A esses devemos
repetir: Tu não és coisa nenhuma, porque vives à margem, andas à babugem
das águas. Puseste Deus de lado na tua vida, e dizes que és cristão? Que tens
a tua fé? Mas a tua fé não é a de Jesus Cristo. Como é que és cristão? Foste
um dia baptizado, lá isso, foste. Mas agora não és nada. São João diz a respeito
dos que são como tu: és mentiroso, e ninguém que negue Cristo na sua vida
entrará no reino dos céus!

A  religião  cristã é  uma Vida.  Mesmo  que  alguém  faça as práticas
cristãs, rezar por rezar, ir à missa  por ir, receber os sacramentos  por receber,
porque é hábito, isso não lhe vale de nada, se depois na vida de todos os dias
faz o contrário. É tempo de sermos sérios:«Homens! Sede homens!»

Muitos dos ginetos que por aí vagueiam, à solta, também andaram nas
catequezes, fizeram  rezas,  estiveram  nas missas, fizeram  as  comunhões, até
receberam o Crisma; porém, Cristo não entrou nas suas vidas e por isso deram
no que deram e são o que são. Só fizeram práticas religiosas sem compromisso.
Ficaram  católicos  só  de  nome. Ficaram  não  praticantes. Isto  não  é  coisa
nenhuma. Às vezes, para se justificarem, dizem: «Para ser como os outros, não
vou  à igreja». Se os outros vão à  igreja e, apesar disso, não  são  bons, como
seriam se lá não fossem? Pensa  nisso a sério. E pensa  também  nisto que diz
São Tiago para aqueles que dizem ser  católicos  não  praticantes: «Mostra-me
a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei pelas obras a minha fé».

É certo que entre os que assim falam há muitos que realizam obras
boas: são verdadeiros, são justos, são carinhosos e caridosos, são incapazes de
trair alguém, são prestáveis ao seu próximo, são capazes de fazer grandes
sacrificios pelos outros, etc., etc., no fundo são óptimas pessoas. Encontramos
nos caminhos da vida muitos irmãos que assim se comportam. A estes, nós
dizemos que se a Fé sem as obras é morta, as obras sem a Fé mortas são. O
cristão completo é aquele que pratica a Fé e a mostra com as obras da vida.
Se estes são perfeitos nas obras, estão em óptima posição para serem praticantes.
Falta-lhes dar um pequeno passo, um pequeno passo para o homem, um grande
salto para Deus.

É muito consolador e uma enorme garantia para o futuro da Igreja e
para a cultura da Fé, verificarmos que existem, muitas vezes sem grande
visibilidade, sem dar nas vistas, e sem serem apreciados devidamente pelos
serviços que prestam, uma plêiade de leigos empenhados, muito activos, no
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exercício dos ministérios laicais e no estudo da teologia e das técnicas pastorais,
assegurando a prática e a acção cristã nas comunidades.

Quando, e se, o sacerdote não  pode estar  presente, são eles que asse-
guram o trabalho pastoral na assistência  aos doentes, no serviço da  caridade,
na recepção e adoração da Eucaristia, no serviço dos leitores, dos acólitos, nas
associações, nas confrarias, nas  comissões  de festas, nas  misericórdias, num
voluntariado  impressionante e dedicado. Eles  asseguram  a presença e  acção
de Deus nas comunidades e são uma aurora boreal para o futuro.

Catequese pela família

Entre os vários agentes da pastoral, ocupam um lugar relevante as
famílias, sobretudo as famílias mais novas, as novas gerações. Elas, por
excelência, devem assumir o papel da Nova Evangelização, e, por isso, devem
evangelizar-se primeiro.

Uma vez evangelizadas, já poderão transmitir aos filhos a Mensagem
Cristã da  Fé, desempenhando a  tarefa de serem  as primeiras  catequistas dos
seus filhos pelo anúncio da Palavra e pelo testemunho da Vida.

Pelo menos nas comunidades pequenas, sobretudo no mundo rural,
onde escasseiam cada vez mais os agentes da catequese, terão, forçosamente,
que ser as famílias a levar para a frente a formação cristã dos seus filhos, sob
pena de se perder esta batalha.

O problema real é este: se não forem as famílias a fazer este trabalho,
quem o fará? Sacerdotes? Cada vez há menos e os que estão ao serviço, ou já
são idosos, ou são doentes e, portanto, incapazes de desempenhar o trabalho
da catequese.

Mesmo que sejam ainda jovens, têm outras tarefas ministeriais a
cumprir. Há, pois, que fazer um investimento nas famílias preparando-as para
esta missão. O futuro da Fé passa por este investimento. Aliás, ao fazerem o
casamento pela Igreja, já assumem, no acto do casamento, os noivos, que já
são ou vão ser pais, a missão de educar na Fé os seus filhos. E isto é um dever
e um direito! Só que, também, muitos que se casam não recebem o sacramento
por falta de Fé. Andam por ai muitos casamentos ilícitos e inválidos por esta
razão.

Entra-se, assim, num grande impasse. As paróquias não podem porque
não têm agentes;  as familias não o fazem porque não vivem a Fé, uma vez
que casaram sem a terem, sem estarem catequizados. O facto de terem sido
baptizados não significa que tenham Fé porque o Baptismo dá a Fé como
semente. Ora, a semente precisa de nascer, crescer para poder, árvore feita, dar
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fruto. Se não germinar, fica debaixo da terra e apodrece.
Portanto, o caminho da futura catequese tem de passar, forçosamente,

pelas famílias crentes, praticantes, vivenciais. Se elas têm este dom, têm também
a obrigação de o transmitirem como herança aos seus filhos e como caminho
mútuo de salvação. Ninguém pode substituir a famíla no processo educativo
da Fé.

Poderão os secretariados diocesanos dar uma ajuda às famílias com a
criação de catequistas, missionários ambulantes? Mas esta não será, certamente,
a melhor solução, pelas múltiplas implicações que acarretaria para as comu-
nidades. Um verdadeiro problema a estudar.
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Rimas Ocasionais

Aquelo Melro

O meu espaço preferido
No lugar do Santuário,
Fica, lá, quase escondido,
Num corredor solitário.

Cada dia, pelas quatro,
Após repouso profundo,
Fecho a porta do meu quarto
E desço, até mesmo ao fundo.

Não sabem vocês que um melro
Descobriu o meu horário...
Acompanha, lá do cedro,
Os meus hinos ao Sacrário.

Envolvido eu no silêncio,
Ou meditando o Rosário,
Tenho nele um companheiro
Cireneu do meu calvário.

Quando, no céu, brilha o sol,
Pio alegre! ...Primavera!...
De repente tolda o céu;
Pio triste... Tempo bera!...

Tu, melro, podes piar,
Haja sol ou faça frio;
Bem quisera-te imitar
Mas, desta, perdi o pio!
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No Morangal
(Rio Beja)

A última expedição
Foi riquíssima de gozo;
Pedimos informação
Ao Senhor Carménio Barroso
P’ra ir ver o Aguilhão.

Num gesto de amabilidade,
Com sorriso, respondeu:
Quanto a mim, é muito tarde,
Se fosse um copo do meu?
Puro, da cêpa, é verdade!

A custo, a gente aceitou
Oferta d’Homem Beirão.
E o pé não arredou
D’ópé do garrafão
Que quase, ali, findou.

De seguida conversámos
Sobre o belo morangal.
Com o dono passeámos...
Nunca vimos coisa igual
E morangos saboreámos.

Fora de mim, eu dizia:
Se fora lá p’ra Alcochete,
Não me admiraria.
Oferta de ramalhete
Encheu-nos de alegria.

Já marcámos novo encontro
Para o ano que há-de vir.
Deus nos dê vida e, pronto,
Voltaremos a sorrir,
E marcaremos o ponto.
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Sete cores, sete dons

Semana da Grande Espera
Perto de Ti, com clemência,
Escuta a prece profunda:
Dá-me, Senhor, SAPIÊNCIA!

O mundo luta, cansado,
Corre veloz, como o vento;
Com o Teu Sopro Sagrado,
Dá, Senhor, ENTENDIMENTO

Cada qual faz o que quer.
Quem domina é o homem velho;
Com raios da Tua Luz,
Ilumina, dá CONSELHO!

Juventude quer Ideal...
Mas vive na incerteza...
Com Teu Poder Divinal,
Dá, Senhor, A FORTALEZA!

Quem pensa que sabe tudo,
É pobre de inteligência;
Para alcançar a virtude,
Falta-lhe o DOM DA CIÊNCIA!

Aos poderosos mortais,
Doridos pela ansiedade,
Acalma, Senhor, os ais
Com o DOM DA PIEDADE!

De todos teus peregrinos,
Caminheiros para os Céus,
Acolhe, Senhor, os hinos:
Dá-Ihes o TEMOR DE DEUS!
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A harmonia de um vaso

Predominavam três qualidades:
Açucenas brancas, cor de rosas,
Vermelho escarlate, prateadas,
Joias de pasmar, harmoniosas!

Perfumando o altar da Adoração,
Gladíolos brancos, orgulhosos,
Perfilados, como sentinelas,
Pareciam sorrir, gloriosos.

Sobre esta harmonia de encantar,
Pairava um silêncio divinal...
Almas, em prece ardente, ali estavam,
Sem bulício, em paz celestial.

Vinham dos quatro cantos do mundo,
Carregados de angústias, recados...
Num só coração, numa só alma,
Fé no coração, lábios fechados.

Foi esta imagem recolhida
Na capela do Louvor Perene
Quando passei, refazendo a Vida,
Naquele Mar de Oração Solene.

Bendito seja, Senhor, bendito,
Jesus no Sacramento do altar,
Por açucenas vivas de Amor,
Mais que por mil rosas de enfeitar!
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Homenagem ao papa João Paulo II
(Acróstico)

Jovial, sereno, interior, afável,
Olhos no Céu, pés caminhando,
Alma de apóstolo incansável,
O mundo abraças, em Fé, orando.

Palavras de Esperança ao mundo gritas:
Amor, Justiça, Paz, Perdão.
Unir os homens todos nas conquistas,
Libertá-los dos grilhões da escravidão.

O teu rosto de Pontífice, eleito,
Semeado de rugas, inda novo,
Encerra poemas de dor e pleito
Gritando mágoas do teu próprio povo.

Unidos a ti, sempre estaremos,
Nós, jovens todos, de Portugal;
Dá-nos tua benção e venceremos
O dia, a treva, a cruz, até final.

Farol de Luz Eterna no finito humano,
Avanças, sem medo, cantando um hino,
Trazendo ao «peito ilustre lusitano»:
Indulgências, no bordão de peregrino,
Magnificência, no cortejo soberano,
A Maria que deu vida ao teu destino.

Escritas de Penamacor
Pe. António Pinto da Silva



222

Consagração

Manhã clara, cheia de luz, radiosa,
Antes da aurora e do sol nascente,
Rompe das trevas estrela gloriosa,
Imaculada, pura, inocente,
A cantar e a louvar a Deus, graciosa.

Doada para sempre a Deus Eterno,
Atira para longe as portas do Inferno.

Com armas da Palavra e Oração
Ornada de virtudes e de graça,
No Amor de Deus e na Contemplação,
Converte geração a geração,
E arrasta os ociosos da praça,
Invertendo neles a inclinação,
Combate do demónio a mordaça,
Afasta para longe a tentação,
O vento fero e forte da borrasca.

Vem, Formosa minha, vem depressa,
Avança, ágil, mansa como a pomba,
Levanta o coração e faz promessa,
Envolve-te no Sol e deixa que a sombra
Nos antros das cavernas adormeça.
Tu, corre, veloz, que a vida tomba,
E, dia após dia, recomeça.

A Vós entrego todo o meu ser.
Fostes Vós, oh! Senhor! que me criastes,
Orientastes todo o meu querer.
Na juventude só Vós me formastes.
Sede p’ra sempre todo o meu viver
Oh! Deus do Eterno Amor que me chamastes!
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Ramada do meu quintal

Parreira do meu quintal,
Regada com o meu suor,
E tratada com carinho;
Tu dás-me em cada Outono,
Mil bagos que me dão vinho.

Eu gosto muito de ti,
Detesto quem de ti zomba.
Quando abrasa o sol,
Abrigo-me à tua sombra.

Dás uvas de qualidade
Que a muitos fazem inveja;
Por isso, com lealdade,
Rogo a Deus que te proteja.

Quando chega a Primavera
Vestes sempre um fato novo;
Quem me dera, quem me dera,
Ser a princesa do povo!

Mas quando chega o Outono,
E já colhidas as uvas,
Teus vestidos de amarelo,
Tombam, batidos pelas chuvas.

Dormes gelada de Inverno;
Sofres o rigor do tempo,
E choras, um choro terno,
Com saudades de Setembro.
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O vento

Entrou pela janela e veio beijar-me.
O vento veio e trouxe a chuva.
Veio e secou a terra.
Soprou forte e trouxe nuvens de poeira.
Fez baile de papéis,
Em remoinho.
Soprou mais forte e foi ciclone:
Levou telhados pelos ares,
Derrubou árvores gigantescas,
Fez parar o trânsito nas estradas,
Levantou ondas no mar
E afundou navios,
Fez náufragos.
Soprou ainda mais forte
E gerou tempestades.
No fogo aceso, sem malícia,
Ou por malvadez,
Devorou matas e searas,
Correu como relâmpago,
Galgou montes e vales,
Vestiu a terra de luto,
Desolação e lágrimas.
Este vento físico
Que muitos têm aproveitado
Para destruir.

Mas foi bem diferente
O vento do Teu Espírito
Que soprou forte
Na madrugada do Pentescostes
Sobre os Apóstolos no Cenáculo:
O Vento que os encheu de fortaleza,
Gerou a Tua Igreja,
Fez mártires da Fé,
Gerou Virgens e Santos
E continua a gerá-los:
Nas masmorras dos sem Deus,
Nos campos de extermínio,
Nas perseguições,
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Nas más línguas,
Nas provocações,
Nas más políticas,
Nas traições,
Nas injustiças,
Nas cobardias,
Nos escândalos,
Nas pornografias,
Nas faltas de respeito
Pelas leis, pelos próximos.
O Teu vento, Senhor,
O Teu vento!
Que venha o Teu Vento!

Aos oitenta e sete anos de minha mãe

Erguei-vos, mãos em prece agradecida,
Ao Deus do Céu por esse terno alguém
Que, num acto de Amor, me deu a vida
E posso chamar sempre minha mãe.

Rasgando os pés pelos duros caminhos,
Pisando montes, cerros e valados,
Noite e dia cobrindo de carinhos
Os filhos no regaço aconchegados.

Calem-se do mundo as vozes loucas!
Mães, como esta minha, ele há tão poucas
Que nem posso ter a ideia de perdê-la!

O próprio Deus, pensando vir ao mundo,
Num breve instante, num amor profundo,
Num querer Eterno, também quis tê-la.
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Natal de 1993

Calem-se as vozes dos canhões
No mundo em guerra, em luta acesa:
Haja outra luz nos corações,
Respeito pela natureza.

Acolhimento aos marginais,
Aos pobres sem eira nem beira,
Aos tristes, chorosos mortais,
A todos, lume vivo da lareira.

Sapatinhos na chaminé
Cheios de Amor, de Paz, de Fé,
P’rás crianças que passam mal:

Os ricos dispam sua libré,
Partilhem com os pobres o «rapé»,
Gritando a todos que é NATAL!

Natal de  1994

Depois da nau «tormentosa»
Com a saúde abalada,
Chega noite venturosa
 A noite da consoada.

Que bom sentir amizade
Num simples postal que chega;
Saborear, com verdade,
O vinho novo da adega.

Na mesa da consoada
Paira o cheiro de Belém;
Toda a família é lembrada
Voltam saudades da mãe.
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Passa-tempo «homens da terra»

Quem aquí vai versejar
É um fraco agricultor;
Talvez venha a prosperar,
Com«Jon Deere, o seu tractor.»

Haja frio ou venha chuva,
Esteja ventoso ou calor;
A terra fica uma luva
Com«Jon Deere, o seu tractor»

Ao chegar a Primavera,
Engalanada de flor;
Lavramos a nossa terra
Com «Jon Deere, o seu tractor»

Nos vales e nas encostas,
Até as pedras dão flor,
Quando a terra é lavrada
Com «Jon Deere, o seu tractor».

Se o seu pomar não dá fruto,
E à vinha falta o pintor,
Experimente trabalhá-los
Com« Jon Deere, o seu tractor»

Atenção, agricultor!
Toda a cultura melhora
Com «Jon Deere, o seu tractor».
Não deite a fortuna fora!...

Minha vida se vai indo,
Em terras de Penamacor;
E meus campos vão florindo,
Com« Jon Deere, o seu tractor».
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Ó terras soalheiras,
Lá de Penamacor;
Lavradinhas com jeira
De «Jon Deere, o seu tractor».

Zumbem abelhas nos prados,
Poisando de flor em flor;
Meus campos foram lavrados
Com«Jon Deere, o seu tractor».

No cimo da serra canta
A guardar gado o pastor;
Traz um eco na garganta:
«Jon Deere, o seu tractor».

Lá nos campos da Idanha,
Entre os matos cresce a flor;
Ansiosa por que venha
«Jon Deere, o seu tractor.»

Aldeia de João Pires,
Canteiro do meu Amor;
Quem me dera ir lavrar-te
Com«Jon Deere, o seu tractor».

Aldeia do Bispo, do Campo,
Ao Sul de Penamacor;
Teus prados são um encanto
Com«Jon Deere, o seu tractor».

Fui à serra buscar lenha
Não levei o traçador;
Tudo irá bem a quem tenha
«Jon Deere, o seu tractor».

Rosmaninhos p’rá fogueira,
Quis transportar com amor;
Fi-lo da melhor maneira
Com«Jon Deere, o seu tractror».
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Rapazes, com todo o ardor,
Madeiro dão p’ró Natal;
«Jon Deere, o seu tractor,»
Não os deixa ficar mal.

Rapazes que ides às sortes,
Redobrai vosso fervor;
Os madeiros são mais fortes
Com «Jon Deere, o seu tractor».

Cantando pela manhã,
Sai, feliz, o lavrador
Por companheiro de afã,
«Jon Deere, o seu tractor».

(…)

Entre giestas e tomilhos,
Procurei no campo a flor;
P’ra me livrar de sarilhos,
«Jon Deere, o seu tractor.»

(…)

Em Maio canta a rolinha,
Voa, no alto, o açor;
A terra fica fofinha
Com «Jon Deere, o seu tractor».

Maio pardo, centeio grado,
É rifão do agricultor;
Se o pousio for lavrado
Com«Jon Deere, o seu tractor».

Cresce a horta, enrola a vinha,
Nos campos do lavrador;
Fica a terra mais lisinha
Com«Jon Deere, o seu tractor».
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Os caminhos da CEE,
Ó jovem, agricultor;
São mais fáceis p’ra você
Com«Jon Deere, o seu tractor».

Ficarei muito contente,
Compensado do suor
Se ganhar no passa-tempo,
De«Jon Deere, o seu tractor».

Às águas do mar salgado,
Fez-se o Infante Navegador;
Revolucionou o arado
«Jon Deere, o seu tractor».

Reformou a agricultura
D. Dinis, o Lavrador;
Melhorou toda a cultura
Com «Jon Deere, o seu tractor».

Os espinhos darão rosas,
Na vida do agricultor,
Se a terra pisar com rodas
De «Jon Deere, o seu tractor».

(…)
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A rosa

Era uma vez uma rosa
Criada numa roseira,
Perfumada e viçosa
Alegrava a rua inteira.

Passa o garoto atrevido
E, sem pensar o que faz,
Estende a mão comovido,
E logo a rosa desfaz.

Mas a roseira queixou-se
Que lhe roubaram a flor;
E, de repente, vingou-se,
Picando o malfeitor.

Ao ver a mão a sangrar,
E condoído de dor,
Foi, humilhado, parar
A casa de um doutor.

Quando o viu assim dorido,
Quis saber logo a razão
Porque vinha tão ferido
Com sangue a escorrer da mão?

O rapaz meio engasgado
Sem saber o que fazer
Foi dizendo atrapalhado
Que uma rosa quis colher.

O doutor cuidou do jovem
Mas deu-lhe uma lição:
Para sempre tratar bem
Uma roseira em botão.

Há rosas que são colhidas
Sem nunca estar nas roseiras
E sofrem nas suas vidas
Por ficarem mães solteiras!
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Telmo

Escritas de Penamacor

Uma cadela chamada boneca

Boneca  era o nome de uma pequena cadela igual a tantas outras, como
ela  desprezadas e desumanamente esquecidas por aqueles que, constantemente
recebem dos cães uma lealdade e dedicação apenas própria do melhor amigo
do homem.

Dócil, meiga e sempre amiga dos donos, a boneca era uma cadela
rafeira, branca, com grandes manchas pretas distribuídas assimetricamente ao
longo do corpo. Era muito fértil na reprodução. Frequentemente a sua barriguita
crescia e lá vinha mais uma ninhada.

Não sei se por simples instinto, condição atribuída aos animais, se por
algo mais forte, talvez inteligência, talvez amor, a cadelita costumava esconder
as crias com a maior agilidade, tentando evitar o  que  acabava  por acontecer
sempre: a morte dos cachorrinhos por parte dos donos, que  não tinham destino
a dar aos bebés da boneca, matando-os para se livrarem deles.

Daquela vez a boneca deu à luz cinco filhotes, lindos, felpudos, todos
malhados de preto e branco como  a mãe. Meigos,  completamente  indefesos,
de olhitos fechados, sem culpa alguma de terem vindo ao mundo.

Mas o dono da boneca, seguindo-lhe os passos, depressa descobriu a
ninhada.

A pobre cadela, sem ousar virar-se ao dono, assistiu ao lançamento
dos cincos filhos recém-nascidos, para dentro de um forte e impenetrável
silvado.

O que aconteceu a seguir foi daquelas cenas de partir o coração ao ser
humano mais empedernido.

Os cachorritos gemiam, naturalmente espicaçados, enquanto a mãe
corria como louca à volta do silvado, tentando penetrar nas silvas, indiferente
à dor causada pelos espinhos que lhe rasgavam a pele.
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Nunca saberei como foi que a boneca conseguiu resgatar vivo um dos
cinco filhos.

Não adianta questionar o inquestionável e muito menos tentar penetrar
nos mistérios insondáveis da natureza que presenteia cada ser vivo com a sua
condição própria, a que não é alheio um coração que pulsa, que deseja, que
ama, muito embora à sua maneira.

Talvez me tenha sido dado assistir a esta cena de grande nobreza, para
compreender melhor os animais e ver neles, não o objecto, o brinquedo que
o homem usa, maltrata e deita fora, mas algo mais, algo que bem merece a
nossa atenção, e, porque não, a nossa admiração.

A cadela, com o corpo espicaçado e a sangrar, transporta na boca com
todo o cuidado o filhote resgatado às  silvas. Então, num  gesto  de quem pede
auxílio, vai até junto do filho mais novo dos donos e coloca aos pés do jovem
o seu tesouro, o único dos cinco filhos que conseguiu  resgatar  ao inferno dos
espinhos. O seu olhar é de quem implora desesperadamente, e o rabito abanando
antecipa-se no agradecimento.
                  Nunca este jovem tinha visto um olhar tão suplicante como aquele.
Porém, de nada lhe valeu. A tenra idade do pequeno não lhe  permitia criar o
cachorro às escondidas dos pais, e, ali mesmo, a boneca vê os donos arrancarem-
-lhe dos pés o seu último filho, depois de tanto sofrer para o salvar.

É então que a cadela toma uma atitude que francamente ultrapassa o
simples instinto animal. Ela entendeu tudo e compreendeu que não podia lutar
mais pelos filhos e desistiu, ilustrando a sua decisão com um acto submisso
da maior compreensão.

Olha de novo para o jovem. Os seus olhos estão baços de uma profunda
tristeza.

Então, num gesto de quem compreende a vontade de ajudar, confrontada
com a impotência do pequeno amigo que nada pode fazer, agradece da forma
mais sentida, simples e altamente impregnada de uma ternura ímpar: aproxima-
-se mais dele e deixa-se cair no chão, enquanto coloca docemente o queixo
sobre os seus pés.
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As fobias de João

As trovoadas, as tempestades, a chuva intensa e o escuro da noite cons-
tituíam os maiores medos do pequeno João.

Sempre que estes factores se manifestavam sem que à sua volta sentisse
a presença de pessoas, no seu entender capazes de o protegerem, o João entrava
em pânico.

Tinha então dez anos e vivia num mundo povoado de fobias, fruto das
histórias, lendas e crendices que ia ouvindo contar, algumas delas inventadas
propositadamente para o amedrontar.

Até cerca dos cinco anos o pequeno João  era uma criança destemida,
surpreendendo todos com a sua total  ausência de  medos. Não receava a noite,
dormia sozinho e não se impressionava com o escuro.

Mas, eis que aos dez anos, o João é uma criança cheia de fobias e
extremamente insegura.

Viveu sempre no campo onde os vizinhos mais próximos moravam a
uns mil metros de distância.

Se a noite caísse e o surpreendesse sozinho, entrava em pânico e fugia
para a casa dos vizinhos. Era incapaz de fazer qualquer percurso sozinho depois
do pôr do sol.

Extremamente notória a mudança brusca de comportamento desta
criança, que aos dez anos não tinha frequentado nenhuma escola nem convivido
com outras crianças da sua idade, pois que aos cinco anos, colocaram sobre
os seus frágeis ombros a responsabilidade de guardar um rebanho de cabras.

Aqui começa a súbita, mas talvez compreensível, transformação.
Não era fácil. E o medo de chegar à noite com menos cabras, pois nem

sequer sabia contar, o que o impedia de fazer o respectivo controle, traumatizou
este miúdo que nunca tivera um brinquedo, nunca recebera uma prenda e, em
vez de uma carícia, recebia repreensões e castigos, sempre que o seu desempenho
como pastor de cabras não fosse satisfatório.

Agora o João vivia nos arredores da vila. O pai finou-se, vítima de
doença incurável.

Antes moravam mais longe, no sopé de um monte onde guardava as
suas cabras que entretanto foram vendidas. Foi um grande alívio para o João,
mas os traumas não só permaneceram como aumentavam com as críticas e
censuras que ouvia constantemente.

Naquele dia cinzento de Outono, por volta das três horas da tarde quase
escureceu. De seguida, uma chuva extremamente forte, que no imaginário do
João era a visão do dilúvio de que certa vez ouviu o avô falar, caiu sobre aquele
lugar acompanhada de fortes rajadas de vento.

O pânico apoderou-se do João. Com os olhos esgazeados, olhou para
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a mãe que ponteava um par de meias e gritou desesperado:
 – Mãe isto é o fim do mundo, vamos fugir!
 Sem dar  ouvidos às  ordens  da  mãe, que tentava impedi-lo  de fugir,
desatou a correr em direcção à casa dos vizinhos mais próximos.

A mãe, aflita, corre atrás dele  debaixo  daquela chuva torrencial, cha-
pinhando na água que cobria a estrada, qual ribeiro desordenado.

Chegados a casa dos vizinhos, não lhes restava um fio de roupa seca
no corpo.

O João, não só viu um ar de reprovação nos olhos daquela gente, como
ainda teve que ouvir, sem qualquer condescendência ou  compreensão, palavras
como “medricas” e expressões como “nem parece que já tem dez anos”.

Entretanto a chuva parou. O vento também se acalmou e as nuvens
negras que haviam escurecido aquela tarde passaram.

De regresso a casa, todo molhado, longe  de estar  refeito do susto, da
vergonha por que passou e dos insultos que ouviu, o João seguia atrás da mãe,
surdo e mudo. Mas a sua mente era um turbilhão de pensamentos e interrogações.

Eram tantas as perguntas que em silêncio fazia a si próprio.
 – Porque é que ninguém me leva a sério ? Porque é que ninguém me
ajuda ? Por que é que eu não sou como os outros rapazes  da minha idade?
Nunca andei na escola. Não sei jogar à bola. Não sei falar das coisas que os
outros falam. Não conheço o mundo dos outros.  E os outros não conhecem
o meu mundo...

Já em casa, enrolado num cobertor a um canto da lareira, enquanto a
mãe torcia a roupa e a estendia nas costas de uma cadeira velha nas proximidades
do lume, duas grossas lágrimas correram pela sua face visivelmente amargurada,
e adormeceu sentado num banco de cortiça encostado à parede enfarruscada.

E neste entretanto sonhou com as cabras que lhe fugiam e se escondiam
no mato. Depois vinham o lobos que as amordaçavam. E no sonho, João só
pensava como seria ao chegar a casa. Como iria dar contas das cabras que
faltavam.

Torcia-se e retorcia-se no banco, balbuciando palavras sem nexo. E
quando estava quase a cair no lume acordou. Era já noite.  A  mãe, que continuava
a pontear meias, não se apercebeu do pesadelo do filho.
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Os Jovens e o Amor

Bartolomeu tinha apenas doze anos. A Rosita levava-lhe um ano,
 tinha treze.

Na Aldeia ninguém ficava indiferente a estas duas crianças que
namoravam “a sério”, cumprindo todos os rituais e formalidades da época.

Ao chegar a tarde de Domingo, o jovem descia a rua, um tanto  íngreme
e revestida de paralelos, fazendo ouvir o som produzido pelas solas dos sapatos,
tal como  faziam os  adultos. Envergava o  traje  domingueiro, constituído por
calça, casaco, camisa e gravata, sem esquecer o chapéu preto, peça importante
no vestuário dos homens de respeito. E era assim que Bartolomeu se considerava,
um homem de respeito e respeitado, com namorada e tudo.

Ao chegar junto da porta de Rosita, já esta o tinha avistado por entre
a cortina da pequena janela, que de imediato abria de par em par, enquanto
aguardava pela saudação daquele que toda a Aldeia já sabia ser o seu namorado.
 Indiferente aos olhares e comentários das vizinhas, e mesmo aos risos
histéricos de algumas mais extrovertidas, Bartolomeu parava em frente à janela
e, olhando por baixo das abas do chapéu, fixava os olhos naquela que já consi-
derava sua futura mulher, saudando-a com os modos e o respeito próprios de
um verdadeiro cavalheiro:

 – Boa tarde menina!
Era então que a moça esboçando um grande sorriso, e, pondo a desco-

berto uma linda e branca dentição, respondia com ar tímido:
 – Boa tarde, Bartolomeu!
 – Está boa, menina?

Perguntava o rapaz num tom viril e descontraído.
 – Estou óptima, e você? – Respondia a Rosita com ansiedade.

As faces rubras não era porque a namorada do Bartolomeu usasse pin-
turas, mas sim porque corava sempre que o namorado chegava. Era normal as
raparigas ficarem de face rubra e sorridente na presença dos rapazes. Chamava-
-se a isso vergonha.

A conversa fluía ao longo de várias horas, como se de namorados
adultos se tratasse. Ela na janela do primeiro andar e ele na rua. Era assim que
se namorava na Aldeia, enquanto os pais da rapariga não autorizassem o rapaz
a entrar e namorar em casa, o que só acontecia depois de um pedido formal,
feito pelo namorado aos pais da namorada. Neste pedido, o futuro noivo sujei-
tava-se a um interrogatório por parte dos pais da futura noiva, acerca das suas
intenções e do futuro que pretendia dar à filha.

As vizinhas, mal o Bartolomeu surgia no topo da rua, escondiam-se
atrás das cortinas das janelas e ficavam ali sem perder pitada do comportamento
dos jovens, na esperança de ouvirem algumas frases da conversa, para mais
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tarde comentarem e rirem entre elas, aumentando sempre muito àquilo que
ouviam.

O tempo foi passando. Vieram os bailaricos, as festas e os passeios ao
campo, sempre na companhia da mãe da Rosita, não fosse o povo falar mal da
pequena. Porém, a vida ou destino acabariam por trocar as voltas a estes dois
jovens.

Os seus destinos não estavam cruzados na verdadeira dimensão de
uma vida a dois, e não se sabe bem como, lá foram cada um para seu lado.
Muitos anos depois cumpriu-se o ditado: “Quem se quer bem, sempre se
encontra”.

Como que por magia, os seus olhares cruzam-se ao dobrar de uma
esquina, numa grande cidade. Rosita estava muito diferente, mas o brilho do
seu olhar era o mesmo dos dias distantes em que o Bartolomeu a namorava da
rua para a janela do primeiro andar, na Aldeia tranquila onde ainda ambos têm
as suas raízes.

Abraçaram-se e recordaram com emoção o seu terno  namoro de crian-
ças. Estenderam as mãos, mostraram as alianças de casados e riram a bandeiras
despregadas.

Olharam-se nos olhos e pararam de rir por uns instantes. Reconheceram
que, afinal, o que os uniu em criança foi uma grande amizade que ainda os
mantém unidos. E continuando a rir, quais almas gémeas livres e felizes,
disseram em uníssono:
 – Esta amizade é a coisa mais importante que nasceu do namorico do
Bartolomeu e da Rosita.
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A festa da Padroeira

Era o dia da festa da Padroeira da aldeia.
Muito cedo os sinos repicaram, enquanto uma ruidosa salva de foguetes

acordava o pessoal da aldeia e arredores.
O sol primaveril de uma manhã de Maio, despontou risonho no horizonte,

inundando de luz os telhados da aldeia, ao mesmo tempo que ia penetrando
nas ruas estreitas e incidindo nas flores que ornamentavam as janelas e varandas.

As flores, abrindo as suas pétalas, parecia que trocavam carícias com
o astro rei.

A meio da manhã chegou a fanfarra, percorrendo as ruas e tocando as
marchas que o povo conhece e gosta.

À frente, o homem dos foguetes que, de vez em quando, ateava um
rastilho e lançava mais um morteiro que estourava nos céus da aldeia.  Atrás
dos músicos, a pequenada, saltando,  brincando e apanhando as canas que
caíam por perto.

Mas o ponto alto da festa era a cerimónia em honra da Santa em que
o povo crê.

O pregador fala dos milagres desta imagem. Apela à penitência, ao
sacrifício e ao contributo monetário dos fiéis. Vai subindo de tom, recorre a
expressões dramáticas, e dos olhos dos fiéis mais sensíveis escorrem as lágrimas.

A imagem antiga da Padroeira, onde é visível uma restauração imperfeita,
está  vestida  com  trajes  bordados à  mão, um  longo manto e na cabeça uma
coroa de ouro. Do manto pendem várias fitas em seda, que prejudicam o aspecto
agradável produzido pelo arranjo floral do respectivo andor.

Estas fitas são parte importante da festa, pois são ali colocadas para
que os crentes possam, ostensivamente, afixar notas de banco que tanto podem
ser o cumprimento de promessas como  acto de agradecimento ou simples
ostentação de riqueza.

Depois da missa e do sermão, com várias referências aos incontestáveis
mas nunca comprovados milagres e à história mística da aparição da imagem,
naquele local, que dista da aldeia cerca de três quilómetros, e onde o orador
fez  questão de frisar a imposição desta mesma imagem, aquando da referida
aparição, para que lhe construíssem ali uma capela, deu-se início à procissão.

À frente iam as criancinhas vestidas de anjos. Algumas delas, ao pisar
os vestidos, caíam, levantavam-se e lá continuavam. A mais pequenita, vestida
de Rainha Santa Isabel, ao cair, deitou fora as rosas que transportava no regaço
e correu, chorando, para o colo da mãe.

Depois vinha a imagem da Padroeira com as suas fitas de seda cobertas
de notas esvoaçando ao vento.
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A seguir os padres, que eram sete, e, finalmente, a banda, com as pautas
fixas nos instrumentos, tocando e desafinando mas sempre a compasso.

A procissão termina com a imagem entrando na  capela, de  frente para
o assistência, enquanto os crentes acenam com os seus lenços brancos.

A tudo isto  assistiu, pela  primeira vez, o  Francisco,  uma criança de
cinco anos que insistia em perguntar à mãe quem era aquela senhora que tinha
tanto dinheiro, pisava as rosas e andava aos ombros dos homens.

A mãe prometeu-lhe então que depois do jantar lhe contava a história
da Senhora. Mas tal não foi possível porque o Francisco, mal  acabou a refeição,
caiu no sono, cansado que estava do longo dia da festa da Padroeira.

O Francisco adormeceu e sonhou. No seu sonho viu a Senhora rica,
já sem fitas de seda cheias de notas. Já não pisava as rosas, nem era transportada
aos ombros dos homens. A pouco e pouco, a Senhora que estava agora num
areal, junto de um ribeiro, foi-se desintegrando, ficando reduzida a uma tábua
sem forma definida.

No dia seguinte, a mãe do Francisco esperava a cada momento pela
pergunta:

– Quem é a Senhora rica?
Mas a criança não a fez. Preferiu calar-se, guardando só para si aquele

sonho.
Os dias iam passando e duas coisas povoavam os pensamentos do pe-

queno Francisco: a festa da Padroeira e o sonho misterioso.
– Que relação poderia haver entre uma coisas e outra? – Interrogava-

-se em silêncio.
Um dia, o pai chamou o carpinteiro para substituir algumas tábuas

velhas da porta do sótão.
O Francisco olhou fixamente para as tábuas que o carpinteiro trouxera,

e, por momentos, pareceu-lhe ver a tábua do sonho.
Em voz muito baixa, perguntou ao homem:
– As tábuas só servem para fazer portas?
– Não, – respondeu o carpinteiro – a madeira tem tantas aplicações

que até serve para fazer Santos.
– E também senhoras ricas, como a Padroeira cá da aldeia?
– Essa não sei se é de madeira, creio que é de pedra.
– É de madeira é – respondeu o Francisco, alterando o tom de voz,

sem se ter dado conta.
– Como sabes? – perguntou o carpinteiro, acariciando o rosto do pe-

queno.
O Francisco corou. Por momentos olhou para o carpinteiro, depois

para as tábuas, e remeteu-se ao silêncio.
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Victor, pobrete e alegrete ou talvez não

Envolto num cobertor, junto da lareira, ladeado dos familiares, estava
o Victor.

A um canto, bem perto do lume, o avô, já velhinho, meio calvo e meio
russo, conservando embora uma energia admirável, imprimia um certo ar de
respeito. Ele era mais austero que afável. Aquele lugar que lhe estava escrupu-
losamente reservado, situava-se no canto direito da lareira, nas traseiras da
porta de entrada e, nesse banco redondo de cortiça,  ninguém mais ousava
sentar-se.

No canto oposto, do lado esquerdo, sentava-se o pai, como que para
equilibrar o prato da balança que, no fim de contas, pendia sempre para o lado
do ancião rude, por vezes sarcástico.

Os restantes lugares, sem qualquer demarcação hierárquica, eram
indistintamente ocupados pela mãe, pelos dois irmãos e pelo próprio Victor,
o mais novato da família.

A lenha, em contacto com o fogo, e enquanto ia ardendo, libertava
fagulhas incandescentes que vinham diluir-se, pouco a pouco, por cima das
cabeças dos circunstantes.

Lá fora, e logo depois da frágil porta de madeira tosca e envelhecida,
ali tão próximo da lareira, a chuva caía torrencialmente. Havia já alguns dias
que não parava de chover, alagando desta forma os terrenos circunvizinhos da
velha casa térrea e de telha vã.

Cravado na parede, por cima do lume, quase rente ao telhado, es-
gueirando-se na posição horizontal, uma peça em ferro da qual pendia uma
corrente também em ferro, servindo de suporte a um caldeirão em folha de
latão, sensivelmente meio de água a ferver.

A mãe e a imã do Victor, figuras tão parecidas, quais almas gémeas
apenas distanciadas no tempo, entregavam-se, com alguma naturalidade, à
tarefa de introduzir, peça por peça, a pouca roupa do pequenote na água, que,
fervendo a alta temperatura, emitia ruídos característicos dentro do caldeiro
enfarruscado pelas chamas.

Esta operação não era inédita nos anos cinquenta e principalmente na
zona geográfica que nos serve de palco. Passava-se no interior agreste, pobre
e esquecido deste “jardim à beira mar plantado”. A finalidade deste ritual era
a destruição das pulgas e piolhos que parasitavam nas roupas velhas e sebentas
que o pequeno Victor envergava desde o princípio do Inverno, sem que outras
tivesse para se mudar, como seria normal.

Depois da desinfecção, pela alta temperatura da água, foram as peças
de roupa estendidas num cordel, nas proximidades do lume, para secar, enquanto
o Victor permanecia, calma e serenamente, enrolado num cobertor de riscas,
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tão quentinho que a inocente criança até se sentia feliz e protegida do frio
inclemente que entrava pelas frestas da porta.

Quando a noite já se aproximava, cobrindo de trevas aquelas paragens
tão fortemente fustigadas pelo vento e pela chuva, pôde então o Victor vestir
a sua única e velha muda de roupa, agora livre de parasitas, mesmo sem ter
tomado banho.

O banho era só no Verão, a céu aberto, com a água corrente da ribeira.
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O melhor amigo do homem

Chamava-se Gabriel.
Depois de longos anos de trabalho na grande cidade, onde o stress, a

poluição e a insegurança foram os seus mais desgastantes e frontais inimigos,
pensou que tinha conseguido a sua independência financeira e fixou-se numa
pequena localidade do interior.

Era a concretização de um velho sonho. Um sonho bem simples, o de
morar pacatamente, sem sobressaltos, rodeado de pessoas de confiança e respirar
o ar puro dos campos.

A simplicidade das pessoas daquele lugar agradava a Gabriel, que,
depois de tantos anos inserido num meio grande, onde ninguém se conhece,
sendo mais seguro desconfiar de tudo e de todos, finalmente podia abrir o
coração e confiar naqueles que o rodeavam.

Foi fácil  fazer amizade com os habitantes que, pouco tempo depois,
partilhavam com ele a casa e os haveres.

Gabriel, que entretanto ganhara a alcunha de “brasileiro”, pelo facto
de gostar de se vestir de branco, não tinha nada de verdadeiramente seu. Ele
preferia assim. Sentia-se acarinhado e protegido. Para ele, aquela gente era a
sua família.

Os dias foram passando, e o trágico destino de Gabriel começou a
cumprir-se com a chegada da doença.

As forças começam a faltar-lhe. O corpo cada vez mais debilitado cai
irremediavelmente na cama.

Perante tais factos, os amigos não foram para as ocasiões e a pouco e
pouco o “brasileiro” ficou sozinho.

Os amigos que, dias antes, partilhavam com ele a casa e os haveres,
abandonara-no.

Gabriel fica só, doente, numa terra estranha e sem dinheiro para fazer
frente à doença.

Dias depois, os vizinhos, estranhando o profundo silêncio que emergia
da casa, resolveram ir ver o que se passava e depararam com um quadro jamais
imaginado por qualquer inspirado da arte de pintar: Gabriel jáz morto no seu
leito, semi-coberto pela roupa da cama, barba meio crescida e um ar tranquilo,
embora já em estado adiantado de decomposição.

Mas o homem, agora defunto, não estava só.
Deitado na cama, a seus pés, estava o único amigo que nunca o aban-

donou, o cão. Muito magro, já sem forças para se erguer, os olhos meio vidrados
e toldados de uma tristeza profunda, ele ali estava junto ao cadáver do dono,
esperando que a sua hora chegasse.

Esta história foi-me relatado pelo proprietário de um café, residente
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no lugar onde estes factos supostamente terão acontecido.
Este homem, de aspecto acentuadamente provinciano, farto bigode e

sotaque regional, descreveu-me, embora interrompendo o diálogo aqui e ali
para aviar um café ou uma cerveja, tais acontecimentos que ainda pairavam
como uma lembrança fresca, na mente de todos.

Terminado o relato, o homem confidenciou-me:
– A lição que este cão me deu, valeu mais que tudo o que aprendi ao

longo da vida...
– E o que foi que esse cão lhe ensinou? – Perguntei eu antevendo a

resposta.
 – Ensinou com o exemplo, aquilo que muitas vezes me quiseram impor
por palavras ocas: o amor ao próximo.

 – E que é feito do cão? – Perguntei eu.
Esse cão agora é meu. Pus-lhe o nome de brasileiro e é o meu melhor

e mais dedicado amigo – Respondeu o homem, enquanto uma grossa lágrima
teimava em rolar pela sua face.
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Mariana

Naquele ano as chuvas chegaram um pouco antes do Dia de Todos os
Santos.

Uma chuva fraca mas persistente ia penetrando nos campos, embebendo
e saturando as terras.

Depois da missa dos fiéis  defuntos, a jovem camponesa Mariana,
dirigiu-se com o namorado, na companhia da mãe, para a pequena azenha ao
encontro dos dois irmãos e do pai.

Era ali que a família morava, paredes meias com o gado e como fundo
dois ruídos constantes:  o tac tac do tangedor da azenha e o marulhar das águas
da ribeira, ali tão próxima.

A comitiva, constituída por dois burros carregados com sacos de cereais,
protegidos dos rigores do tempo por oleados, e os três personagens, debaixo
de chapéus de chuva de longas varetas e pano preto, seguia tranquilamente o
seu caminho, um percurso de cerca de duas horas, tendo em conta a marcha
pachorrenta cadenciada pelos referidos animais, através de dois pequenos
trilhos separados ao centro por um carreiro de mato maninho e ervas campestres.

Como que envergonhada pela sua pequenez e insignificância, a azenha
distanciava-se do casario e do boliço da vila, escondendo-se  entre dois soberbos
montes, no sopé dos quais a água límpida da ribeira cantava de pedra em pedra.

Era esta água que punha em movimento as pedras que trituravam os
cereais, que regava a horta e matava a sede ao gado.

Era já fim de tarde quando Mariana avistou a azenha.
A noite anunciava a sua descida sobre os rochedos circunvizinhos.
O céu carregado de um negro  cinzento, aqui e ali  algumas  manchas

esbranquiçadas, logo cobertas por outras  nuvens mais escuras, era como que
o prenúncio de algo catastrófico, vindo ao encontro daquelas paragens.

Mariana esforçava-se por afastar de si os maus pressentimentos que
teimavam em afluir ao seu pensamento, e, abraçando-se ao pescoço do pai, ia-
-lhe dizendo com voz trémula mas suave:
 – Pai, que linda que está a nossa horta.

Enfiando o braço no braço cansado daquele homem de cinquenta anos,
desgastado pela doença, e fazendo sinal ao noivo para que os seguisse, passou
em revista as couves tão viçosas, as nabiças tão tenras e frescas, enfim a sua
horta, única esperança de fartura na mesa daquela família, durante o inverno
já tão próximo.

Passou também um  olhar  pela  parelha de  vacas, pelas cabras, pelos
três porcos, pelos dois burros, acariciou  os  três  cães, guardas  e amigos fiéis
que abanavam o rabito, mas sem a  habitual  alegria  no olhar. Não  esqueceu,
porém, os dois gatinhos que já se aninhavam junto à lareira.



246

Entretanto, a noite caíra cobrindo de trevas aqueles lugares medonhos.
De vez enquando o uivar de um lobo mais inconformado, sobrepunha-se ao
ruído provocado pela queda da chuva.

O vento soprava agora mais forte, e o bater da chuva no telhado
sobressaltava cada vez mais aqueles pobres campónios, impedindo-os até de
saborear os pimentos guisados com ovos, que o pai preparara para o jantar.

Agora a chuva caía com muito mais intensidade, fustigando o velho
telhado.

A ribeira encheu e transbordou. E eis que as velhas paredes esburacadas
da azenha deixam passar a água, que vai  visitar  aquela pobre família que
apenas tem tempo de abrir as portas dos compartimentos e obrigar os animais
a sair, debaixo de chuva torrencial, lutando já contra a corrente das águas, em
direcção a uma pequena colina ali ao lado.

Mariana, não tinha um fio de roupa seco no corpo. Como que espavorida
e ao mesmo tempo distante, com uma lanterna na mão, corria entre os animais,
certificando-se de que nenhum tinha sido arrastado pela corrente.
  – Adoro o meu pai – pensou para consigo. – Que corajoso que ele fora!
E a minha mãe? Coitada, só gritava pelos filhos. Pensei que morreria de susto
e de dor quando o filho mais velho, por pouco não era arrastado pelas águas,
para salvar uma cabra. E o meu maninho? É tão novo, mal percebe o que está
a acontecer.  Ai o noivo!

Nunca mais se lembrara dele. Nem sabia se  tinha ajudado em alguma
coisa, mas concerteza que tinha.

Todos estavam ali à volta de uma fogueira que entretanto acenderam
no morro.

A pouco e pouco a chuva parou e a noite foi clareando até se fazer dia.
Só então, à luz que transparecia das espessas nuvens, Mariana se aper-

cebeu que a sua horta tinha desaparecido. A ribeira levara tudo. As couves, as
nabiças, enfim, toda a fartura do seu lar para aquele inverno.

Mariana olhou à sua volta e, perante toda aquela desolação, constatou
surpreendida, que não estava revoltada. Parecia distante, talvez anestesiada
pelo sofrimento.

Com as lágrimas nos olhos e com o mais enigmático sorriso nos lábios,
abraçou-se ao pescoço do pai, que amava acima de tudo, dizendo-lhe entre
soluços:
  – Pai, só é nosso o que deus quer.
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À ESQUINA DO TEMPO

Meu amor aqui e além

Um dia, e não distante, meu amor,
Beijarás, pálida e fria, a minha fronte.
Já não sentirei dos lábios teus o calor,
Estarei mais frio que a rocha do monte.

Dos teus olhos as lágrimas cairão,
Em cascatas de cristal amargurado.
Sobre as flores e sobre as rendas ficarão,
Testemunho do amor que me tens dado.

Deposita, meu amor, sobre o meu peito,
Um lírio branco, sem mácula nem odor.
Depois beija suas pétalas com jeito,
De mansinho, docemente meu amor.

Com as pontas dos dedos, levanta o véu,
Sejam tuas mãos suaves, carinhosas.
E todo o amor que eu te dei, que é teu,
Está no perfume dos lírios e das rosas.

Enxuga as lágrimas, levanta os olhos,
Sente uma música calma, Celestial.
Pois eu estarei subindo entre flores aos molhos,
Festejo a vitória do bem sobre o mal.

Eu estarei a ver-te noutra Dimensão,
E liberto das dores e do sofrimento.
Tornar-se-á luz toda a escuridão,
E partirei, meu amor, nesse momento.

Nas asas do vento te virei buscar,
Findo algum tempo de separação.
E quando, meu amor, teu dia chegar,
Entrarás comigo noutra Dimensão.
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Eu queria ser tantas coisas

Eu queria ser o rochedo do árido monte,
Ao sol, ao vento, à chuva, ao rigor das tempestades,
Pisado pelos pés da donzela, a caminho da fonte,
Não conhecer da vida os ódios nem as amizades.

Eu queria ser o mar agitado, enraivecido,
Cuspindo ondas brancas, alterosas e ferozes,
Fazendo ouvir, muito longe o meu grito, o meu gemido,
Arrancando à terra firme os traidores, os meus algozes.

Eu queria ser a árvore altiva e forte,
E nos meus ramos ver os pássaros acasalar,
Os casais de namorados proteger e dar sorte,
Ser testemunho de promessas, ali ao luar.

Eu queria ser a serra mais alta deste mundo,
E olhar do alto a pequenez do género humano,
Ver todas as coisas à minha volta, num segundo,
Como por magia, desaparecer, ficar plano.

Que me adianta ser um rochedo surdo e mudo?
Parado no tempo, sem vida, sem mobilidade,
Eu quero fazer ouvir o meu eco forte, agudo,
Qual espada que decepa o ódio da amizade.

Para quê a raiva e ferocidade do mar ?
Se as suas ondas contra a rocha se vão desfazer,
Na maré vasa fica esvaído a meditar,
Se na maré alta terá forças para se erguer.

De uma árvore, a utilidade e a nobreza,
Ninguém ousa denegrir e nem sequer contestar,
Mas as altivas árvores também choram de tristeza,
Quando lhes lançam o machado para as cortar.

Do Planeta poluído, as serras são o pulmão,
Os seus olhos estão doentes, o coração fraqueja,
Altas ou baixas, de certo que nunca mais serão,
A tranquila resposta que o meu coração deseja.
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A minha avó Isa (bel)

O dia desponta, no alto horizonte,
Decepando as trevas, no sopé do monte.
No sopé do monte, tão ermo e tão só,
Acorda cantando, Isa, a minha avó.

Não é a minha avó de sangue, eu sei,
Com ela aprendi e jamais esquecerei.
Remendando a roupa, sentada no chão,
Dos seus lábios saiu aquela oração.

Eu era tão jovem, e nada sabia,
Mas o rosto dela era sabedoria.
Olhos penetrantes, de uma alma pura,
Encheram-me a alma de paz e ternura.

Passaram-se os anos, a avó Isa não,
Ela prevalece naquela oração.
E nas horas tristes, se perco o alento,
Surge a avó Isa, no meu pensamento.

O que me falaste de um Deus de amor,
É o meu refúgio quando vem a dor.
Nem grandes sermões, nem a teologia,
Superam o que me ensinaste um dia.

Crendo, firmemente, na tua mensagem,
Para quando, avó Isa, a minha passagem?
Sei que nesse dia te vou encontrar,
No sopé do monte, no mesmo lugar.

Onde Deus me falou, pela tua boca,
Quero-te encontrar, remendando a roupa.
E se me vires chegar, exausto e cansado,
Estende a tua mão e senta-me a teu lado.

Escritas de Penamacor
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Meu eterno amor

Há muitas, muitas vidas eu te desposei,
Numa outra passagem por este planeta,
Agora estou perdido e de ti não sei,
Mas sinto o cheiro do manto que te enfeita.

Alma gémea, luz cintilante e vigia,
És meu bálsamo perfumado aconchego,
Mão suave que a minha alma acaricia,
Quando o sono chega e a ti me entrego.

Quando era criança estavas sempre comigo,
Meus olhos terrenos podiam-te ver,
Trazias nos lábios um sorriso amigo,
E um raio de sol para me aquecer.

Juntos voávamos quando o sono chegava,
E o Universo todo iluminado,
Por cima do mundo o sol lá estava,
Como um luzeiro altivo e sagrado.

Minha alma sedenta é fogo, é chama,
Acordo de noite chamando por ti,
O mundo inteiro é a minha cama,
Viajo no sonho que me trouxe aqui.

Preciso de um sinal desse teu amor,
Do pacto que um dia firmámos além,
Pairas sobre mim, qual pétala de flor,
Como um raio de sol aquecer-me vem.

O desejo de aventura já se foi,
Já os anos desvanecem meu sentir,
As forças me faltam, o peito me dói,
É urgente eu acreditar no porvir.

Vem meu amor, numa asa de andorinha,
Na Primavera das vidas que vivemos,
Traz contigo a doce calma que à noitinha,
Noutras vidas, meu amor, nós já tivemos.
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Nas asas do vento

Foi à beira do meu rio, ao entardecer,
Algo que me chamava e me conduzia,
Rosmaninhos e giestas a florescer,
Pairando no ar, a tua voz ouvia.

Quando era criança, estavas sempre comigo,
Depois cresci, tu foste buscar uma estrela,
Hoje sinto tanta falta de estar contigo,
A minha vida é tão fria, vem aquecê-la.

Sei que estás a meu lado e de mim tão perto,
Conheço tão bem o perfume da tua voz,
Atravessei da vida o imenso deserto,
De noite, neste deserto, estávamos sós.

A noite percorre já as margens do meu rio,
Eu tenho a sensação de estar numa ilha,
Esquecido de tudo, da chuva, do frio,
A luz que vem de ti, na minha alma brilha.

Suspenso da terra, com as estrelas tão perto,
Esquecido desta vida e do sofrimento,
À esquina do tempo, estou eu de peito aberto,
Sentado na margem do meu pensamento.

Nas tuas mãos trazes o brilho das estrelas,
Lembro-me bem da noite que as foste buscar,
Percorreste o universo para colhê-las,
Sem esse teu perfume de mim se afastar.

Tenho saudades do tempo da inocência,
Eu falava contigo e via o teu rosto,
Não havia acasos nem mera coincidência,
Nem sequer conhecia a palavra desgosto.

Fala-me da vida de além e de quem lá mora,
Conta-me histórias de estrelas e do vento,
Como antigamente, leva-me, vamos embora,
Para além deste mundo, nas asas do vento.
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A Vida é uma passagem

Há um tempo para cada coisa.
E cada coisa tem o seu tempo,
A vida passa, tão desfocada
Tão agressiva, tão apressada,
Que faz lembrar um sopro de vento.

Sopro de vento que nos assiste.
De formas diversas, algo estranhas,
Na face fria, na face quente
E dia após dia a gente sente,
Uma solidão e dor tamanhas.

Uma solidão que nos persegue.
Teimosamente, ao nosso lado;
Há certas horas em que sentimos,
Que precisamos e até pedimos:
Fica connosco, mais um bocado.

Mais um bocado que a vida encurta.
Sopro de vento que é vida,
Ódios, canseiras, brigas sem fim,
Paro um momento a olhar p’ra mim,
A minha alma está comovida.

Está comovida a minha alma nua.
Carente de paz e de alegria,
Aos céus suplico orientação
Com ou sem culpa peço perdão,
E uma nova luz me alumia.

Uma nova luz, uma certeza.
De não passar no sopro do vento,
A vida passa, nós não passamos,
Somos do Céu, não somos mundanos
Do Céu nos vem a força e o alento.
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E o Universo à nossa espera.
Enquanto nós, num sono profundo,
Sentimos o sopro do vento passar
Saboreando da vida o paladar,
À esquina do tempo, por cima do mundo.

À tua espera

Esta noite, eu vou estar à tua espera,
Preparei os óleos, perfumei o quarto,
Virás, mais suave que uma quimera,
Estarei a sonhar, mas do sonho estou farto.

Quero-te, teu perfume, tua pessoa,
Os teus braços, os teus seios, a tua boca,
A tua cristalina voz que ressoa,
A tua entrega, para mim sempre pouca.

Como posso eu saber o que tu sentes,
Se o meu sentir extravasa os meus sentidos?
Nas minhas noites, solitárias, doentes,
Ninguém sente, ninguém ouve os meus gemidos.

Eu aqui, todas as noites desespero,
E a lua cheia, cheia de tristeza,
Porque ela sabe tão bem que eu te espero,
Entra no meu quarto com tanta leveza.

Eu imploro à lua que se vá embora,
Lua, minha amiga, eu quero estar só,
Quero estar no escuro, vou chorar agora,
Não quero compaixão, nem penas, nem dó.

E o meu peito é fogo, é chama que arde,
A uma e uma, dele arranco as penas,
Quando dou por mim, é tarde, é já tão tarde,
Desfaleço, como as feras nas arenas.
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Leito do meu rio manso

Passou por mim uma aragem,
Deixou-me notícias tuas,
Zumbiu, parou um momento,
Falou-me do teu tormento,
Sem destino, pelas ruas.

Eu pedi então ao vento,
Que te levasse um recado,
Mas ele não quis ouvir,
Continuou a zumbir,
Eu fiquei tão desolado...

Se eu te pudesse encontrar,
De qualquer forma ou feitio,
Eu só te queria abraçar,
E nunca mais te deixar,
Para aquecer o teu frio.

Meu coração destroçado
Pelas saudades do teu,
Perdeu toda a alegria,
Espera por ti, noite e dia,
Chego a pensar que morreu.

Bate lento, lentamente,
E de repente se altera,
Na esperança de um recado,
Fica todo acelerado,
Pergunto ao vento: o que era?

Mais uma esperança perdida,
O vento nada me diz...
Já perguntei tantas vezes,
Passaram dias e meses,
Só queria ver-te feliz!
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Vou mandar-te uma mensagem,
Secreta, sem remetente,
Talvez assim a recebas,
E ao recebe-la percebas,
O que o meu coração sente.

Portas do meu coração,
Abertas estais, à espera,
Eis que o vento finalmente,
Bate-me à porta da mente,
E tudo é como era.

A teu lado, finalmente,
Teu corpo é um rio manso,
Percorro as tuas margens,
Já conheço essas paragens,
E no teu leito, eu descanso.
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Penamacor, meu amor

Na raia de Espanha
Perto da fronteira,
No alto da colina
Esvoaça a bandeira.

É verde e vermelha
Portuguesa cor,
É terra de esperança
É Penamacor.

Histórias para contar
Lendas, tradições,
Feiras, romarias,
Festas, procissões.

Torre de Vigia,
Penha de Mácor,
Torre de Menagem
É Penamacor.

De homens valentes
E mulheres bonitas,
Recebe esta terra
Ilustres visitas.

D. Sancho Primeiro,
O Rei Povoador,
Concedeu Foral
A Penamacor.

Muralhas, Castelo,
Chafariz  mais tarde,
E pelo S. João
Fogueira que arde.

Pela primavera
Os campos em flor,
É jardim do Éden
É Penamacor.
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Procissão dos Passos
Senhora do Incenso,
A fé que transmite
Um aceno de lenço.

Do alto da colina
Avisto ao redor,
Doze freguesias
De Penamacor.

Gente que trabalha
Traz a Boa Nova,
Senhora do Bom Sucesso
E Senhora da Póvoa.

É frio o Inverno
No Verão há calor,
É clima saudável
É Penamacor.

Passaram-se os anos
E eu aprendi,
A amar a terra
Aonde nasci.

E hoje cantando
Da vida o amor,
Meus versos dedico
A Penamacor.
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Separação temporária

Se todo o poder que existe
De mim dependesse um dia,
Faria o Céu neste mundo
Para não passar um segundo
Sem a tua companhia.

Lágrimas de amor que outrora
Pela tua face corriam,
São sentimentos de amor
Misturados com a dor
Pelas mágoas que então surgiam.

Nada tenho que te dê
Neste mundo material,
Sou eu que de ti preciso
Dos teus lábios um sorriso
Do teu amor, sem igual.

Dizem que o tempo cura
As feridas e as saudades.
Ficam connosco as lembranças
Recordações, esperanças
Dizemos não às vaidades.

Nas horas que sobre mim
Cai profundo desalento,
Embora eu não mereça
Vem sobre a minha cabeça
A paz, em forma de vento.

Essa paz que me acalmava,
Carícia da tua mão,
Não adormecia sem ela
No divã, junto à janela,
dormia, com a tua benção
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Temporária é a palavra
Da física separação,
Porque à esquina do jardim
Eu sentirei sobre mim
A benção da tua mão.

Pensar positivo

Vai-te nas asas do vento,
Pensamento negativo.
Em mim, a qualquer momento,
Só existe um pensamento,
Sempre, sempre positivo.

E ao pensar positivo,
Tudo de bom me acontece.
Mas se esmoreço, cativo,
E não encontro um motivo,
O próprio sol escurece.

Ganhei asas e voei,
Tantas vezes, em criança.
E certa noite sonhei,
E na verdade encontrei
Que quem espera sempre alcança.

A vida sempre me abraça,
Quando penso positivo.
A tristeza se faz graça,
E toda a gente que passa,
Todo o mundo é meu amigo.

Pensar é dom especial,
Mas, é preciso saber.
Pensar bem ou pensar mal,
Comparar, ser racional,
A mente tem que escolher.
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Serás o que tu quiseres,
Rico, pobre, alegre ou triste.
Se pautares o que fizeres,
E os padrões que escolheres,
Pelo bem, que sempre existe.

Pensa sempre positivo,
Ganha asas, voarás.
Encontrarás um motivo,
Muito sábio, construtivo,
Nas coisas que aprenderás.

Tão livre como o vento

Sou filho da liberdade,
Fruto do inquieto vento,
O meu rasto é a verdade,
Vivo do além a saudade,
Nasci à esquina do tempo.

Se houver amarras que estalem,
Nem correntes nem prisões,
Com chantagens não me embalem,
De mentiras não me falem,
Não me apontem soluções.

Se eu não voar não vivo,
Prender-me as asas nem pensem,
Não sou da terra cativo,
E os seres que estão comigo,
São verdade, nunca mentem.

Vim aqui, não sou de cá,
Ninguém pense em me amarrar,
Tudo o que a vida me dá,
Não vem daqui, vem de lá,
Eu para lá vou voltar.
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Não há martírio maior,
Nesta vida transitória,
Que ser cativo do mal,
Em constante vendaval,
Perdido sem trajectória.

Na linha do horizonte,
Muito longe, mas tão perto,
No meu berço sobre o monte,
Cantava a água da fonte,
Eu voava a céu aberto.

Eu sou a nuvem que voa,
Sou o vento em liberdade,
Em mim o além ecoa,
E o universo entoa,
O meu nome, liberdade.

As cores que um anjo me deu

Meu coração não tem cor,
Todas as cores ele atrai,
Vira pétala de flor,
Meu coração incolor,
Se alguma pétala cai.

É cor de fogo à noitinha,
De manhã é transparente,
Veste a cor da andorinha,
Se alguma erva daninha,
O passado faz presente.

Cor de fogo sem arder,
Sarça ardente que não arde,
Tantas coisas por dizer,
Outras tantas por fazer,
Veste a cor toque de alarme.
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Se o mendigo estende a mão,
Meu coração veste luto,
Bate mais forte, e então,
Encarna a cor da razão,
Meu coração devoluto.

Se a natureza chora,
Vestindo cinza queimado,
É então que ao verde implora,
Coberto de cinza embora,
Renasce, deixa o passado.

Meu coração veste verde,
Verde gosta de vestir,
Mas se a esperança não alcança,
Quando de esperar se cansa,
Veste cor de não sorrir.

Meu coração transparente,
Tingido de tantas cores,
Cores que trago na mente,
Germinam como semente
Transparentes, incolores.

Transparentes os vestidos,
Do anjo que as cores me deu,
Azuis são os meus sentidos,
Vermelhos são os gemidos,
Transparentes como eu.
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A vida passou ao lado

Mocidade, meu amor,
Minha fúria de viver,
Quanto tempo se passou,
E eu sem te conhecer.

Eram lindos os meus sonhos,
E só eu os conhecia,
Eles eram o meu tesouro,
E mais ninguém o sabia.

Que adiantava contar?
Era tudo fantasia...
Ninguém me ouvia, eu sei,
Sonhar era o que eu fazia...

Oh! sonhos da minha infância!
Infância que eu não tive!
Oh! mocidade perdida!
Diz-me onde a infância vive.

Fui criança e não brinquei,
E brinquedos nunca tive,
Os meus sonhos ainda moram,
Onde a minha infância vive.

Benditos sejam os sonhos,
Que me transportam no tempo,
Que me dão a ilusão,
De ser livre como o vento.

Num quarto cheio lua,
Altas horas, madrugada,
Entra através da vidraça,
Lua cheia, minha amada.

Passaram por mim os anos,
Paira no ar um recado,
O vento sopra dizendo,
Que a vida passou ao lado.
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