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B R E V E S E D I T O R I A L

Duas ilustradoras 
portuguesas em Bolonha

Madalena Matoso e Yara Kono foram selecionadas 

para a exposição de ilustração da Feira do Livro de 

Bolonha, ambas com livros do Planeta Tangerina. 

Durante a próxima edição daquele que é o mais importante 

espaço de venda de direitos de livros infantis e juvenis, as 

ilustradoras terão duas exposições do seu trabalho, Madalena 

Matoso com originais do livro Não É Nada Difícil e Yara Kono 

com as imagens de Cem Sementes Que Voaram (ambos os 

livros têm edição Planeta Tangerina). Foram mais de três mil os 

trabalhos que se apresentaram à selecção da Feira do Livro de 

Bolonha, oriundos de vinte e cinco países.

Macau na nova colecção 
do Expresso

O 
semanário português Expresso iniciou uma nova coleção 

de livros, juntando o audiolivro ao suporte de papel. 

A Colecção Inéditos publicou o primeiro volume no 

passado dia 20, abrindo com Bruno Vieira Amaral e Clara Ferreira 

Alves. A autora de Pai Nosso inaugurou a colecção com o conto 

“Macau Noir” (que, na verdade, não é inédito, tendo sido incluído 

Arrumar a literatura em géneros tem as 

suas vantagens, críticas, de recepção, 

até de comercialização, mas diz mais 

sobre a nossa necessidade de criar taxonomias 

que nos ajudem a organizar o mundo do que 

sobre aquilo que se escreve em letra de forma. 

O romance histórico é uma dessas categorias 

onde tantas vezes encerramos livros, ficando por 

esclarecer se aplicamos o termo a uma narrativa 

porque ela se situa num passado identificável 

ou porque não conseguimos vislumbrar nas 

suas linhas mais do que um eco desse passado. 

Fernando Sobral tem criado histórias a partir de 

contextos bem definidos, tendo passado pela 

Guerra Civil chinesa ou pelo fim anunciado das 

aspirações imperiais portuguesas na Índia com 

atenção à cronologia e ao detalhe. No seu novo 

livro, O Silêncio dos Céus, retoma esse olhar 

que se volta para o passado, e para o passado 

de Macau, mas o que se lê é uma vontade de 

reflectir sobre tudo aquilo que nunca deixa de 

ser presente quando falamos de seres humanos e 

das suas complexidades mentais e emocionais. 

Contrariando o verso mais famoso de T. S. Eliot, é 

Janeiro que está a ser um mês cruel, pelo menos 

para a literatura. Nicanor Parra, o poeta chileno 

que em 1954 publicou Poemas Y Anti-poemas, 

alterando indelevelmente a forma e o sentido da 

poesia latino-americana, morreu com 103 anos. 

E já em cima do fecho desta edição, a autora 

norte-americana Ursula Le Guin despediu-se 

igualmente do mundo, deixando um legado que 

alguns teimam em encerrar na ficção científica 

(as arrumações genéricas, uma vez mais) mas 

que trouxe para a literatura do século XX um 

olhar crítico profundo, questionando barreiras 

sociais, religiosas ou de género sem nunca 

perder o estilo, o cultivo da forma e a belíssima 

complexidade da arquitectura narrativa. Que a 

nossa homenagem seja a dos leitores que não 

se esquecem, sabendo regressar aos livros – ou 

descobri-los, se for caso disso.

no livro Regra de Três, publicado pelo Rota das Letras 

– Festival Literário de Macau em 2015), que pode ser lido

em papel ou escutado na interpretação de Rita Redshoes.

VII Rota das Letras

A 
sétima edição do Rota das Letras – Festival Literário 

de Macau acontecerá entre 10 e 25 de Março, no 

edifício do Antigo Tribunal, e os primeiros nomes de 

participantes que integram o programa já são conhecidos. 

A Coreia do Norte estará em destaque este ano, com a 

presença de Suki Kim e Hyeonseo Lee, para além de James 

Church e Michael Breen, conhecedores da realidade norte-

coreana. Entre os autores de expressão chinesa, sabe-se 

desde já que Macau acolherá A Yi, Han Dong, Chan Hou 

Kei e Bao Dongi. De Portugal chegarão Ana Margarida de 

Carvalho Rui Tavares e Maria Inês Almeida, do Brasil virá 

Julián Fuks, recente vencedor do Prémio Literário José 

Saramago, e de Moçambique chegará Ungulani Ba Ka 

Khosa. A estes autores juntam-se Peter Hessler e Leslie T. 

Chang, dos Estados Unidos da América, e Rosa Montero, 

de Espanha. Nos próximos dias serão conhecidos mais 

participantes do Rota das Letras, cujo cartaz deste ano tem 

a assinatura de Afonso Cruz, escritor que já participou no 

festival e que é, igualmente, ilustrador.

S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A

Na Casa do Alentejo, mas conversamos sobre 
Macau, sobre aTravessa da Paixão. Esta paixão 
não é o martírio de Cristo, tormento sofrido 
por ele? É verdade, mas também é a paixão das 
pessoas. Aliás, não acha que a paixão é o começar 
de um sofrimento? Mas que curta é essa travessa! 
Curta mesmo, tal como uma paixão só dura dois 
ou três anos, conforme os psicólogos. E Pablo 
Neruda também diz: o amor é tão curto e o 
esquecimento é tão longo...

Na Casa do Alentejo, também conversamos sobre 
Lisboa, sobre Cesário Verde e o eléctrico 28. 
Também sobre o Cemitério os Prazeres onde o 
poeta está jazido, mas com o prazer? Conseguiu 
encontrar o poeta? Sim, consegui sem perguntar 
a ninguém! Ah, é uma cumplicidade com o 
fantasma do poeta...

O empregado passa a conta e temos de sair como 
últimos clientes. Os alentejanos deitam-se mais 
cedo? Mas a noite ainda não quer dormir, nem a 
nossa conversa que continua num bar, animada 
por três copos de Porto e um copo de ginja. Ao 
lado da nossa mesa, um homem com a cara 
ruburescida por sucessivos copos de Imperial 
está a folhear um livro com uma capa bastante 
colorida: Antologia Poética : Amante de Leituras. 
Espreitamos o título e ficamos surpreendidos. 
À meia-noite, num bar na esquina da Avenida 
da Liberdade, um homem está a ler poesia! 
Queremos conversar com ele. Ou queremos 
conhecer melhor a noite da cidade ou cidade da 
noite por ele. No entanto, ele esgotou o último 
copo, levantou-se e saiu pela porta sumindo-se 
na fresca noite.

E continuamos excitados com o vinho, com a 
poesia, com a noite que vai dormir depois de 
nós...

A noite dorme 
depois de nós

E S C R I T A  N A  B R I S A

Y A O  F E N G
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P O R  S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A

D
epois de uma passagem por Goa, 
num romance que acompanhava 
os últimos suspiros do império 

português na Índia, Fernando Sobral 
regressa a Macau e à construção de 
um território ficcional onde a presença 
portuguesa sobressai. O Silêncio dos Céus, 
publicado pela Livros do Oriente, tem 
na Guerra do Ópio o contexto histórico 

Do ópio 
à sedição

para uma intriga onde se cruzam amores 
perdidos, negócios pouco claros e o projecto 
utópico de tornar Macau independente. 
Não é a primeira vez que o autor situa a sua 
escrita no território. Já em O Navio do Ópio 
Macau era uma referência fundamental, 
com a personagem de Miguel de Arriaga 
a querer fazer de Porto Santo um centro 
produtor de ópio com ligações a Macau, e 
em O Segredo do Hidroavião era em Macau 
que parte considerável da acção se centrava, 
com derivas para Hong Kong e referências à 
China continental onde decorria a Guerra 
Civil. Ao Parágrafo, Fernando Sobral 
explica assim o seu interesse literário por 
este espaço: «Macau continua a ser, para 
mim, um referente a Oriente. Por todas as 
razões. Tem muitas histórias por contar e 
mistérios por revelar e tem uma ligação à 
errância portuguesa pelo mundo em busca 
do seu destino. Por isso, e também pelo meu 
fascínio pelo imenso Oriente e pelas suas 
raízes filosóficas e históricas, acaba sempre 
por cair nas páginas que vou escrevendo. 
Macau está-me no coração. É quase uma 
tatuagem. Não consigo, e não quero, apagá-
la.»

 Ao longo de 165 páginas, 
acompanhamos a rotina e os devaneios de 
Diogo Inácio de Freitas entre a vontade de 
se vingar da sua ex-mulher, a tentativa de 
ampliar os seus negócios e respectivo lucro 
e o projecto utópico de tornar Macau um 
território independente. O ano é o de 1851 
e Macau cumpre o seu posicionamento na 
Guerra do Ópio, olhando para o crescimento 
de Hong Kong e sonhando com riquezas por 
alcançar. Os romances de Fernando Sobral 
enquadram-se facilmente na categoria de 
romance histórico, o que talvez diga mais 
sobre a nossa necessidade de arrumar 
géneros literários do que sobre os livros 
do autor. Se é certo que, à semelhança do 
que acontecia em O Segredo do Hidroavião 
ou As Jóias de Goa, a definição de uma 
época histórica reconhecível e dos factos 
associados a um determinado contexto 
colocam a narrativa de O Silêncio dos Céus 
nesse espaço, talvez seja mais relevante 
notar a perseguição de uma ideia de 
intemporalidade, visível na caracterização 
psicológica das personagens e nos modos 
como reagem ao mundo em função dos 
seus sonhos, desejos e receios. Nas palavras 
do autor, «o “romance histórico” é uma 
capa para um olhar quase nómada, e um 
bocadinho utópico, sobre os labirintos 
onde os homens e as sociedades se perdem 
e se tentam reencontrar. Há livros, como O 
Segredo do Hidroavião, onde havia mais essa 
lógica temporal (afinal girava à volta de um 
período histórico muito rico, o pós-II Guerra 
Mundial e o tráfico de ouro), mas noutros, 
como este (ou mesmo As Jóias de Goa), é 
mais notório esse deslizar pelo tempo. O 
tempo é cíclico, é como as estações. Renasce 
e perece. E por isso a história, se não se 
repete, dá-nos leituras muito interessantes 
sobre o tempo de hoje.» Com os efeitos 
da Guerra do Ópio a fazerem-se sentir em 

Macau, percebe-se que há neste episódio 
histórico o contexto certo para uma 
narrativa que é sobre as suas personagens, 
claro, mas igualmente sobre os tropeções da 
natureza humana em tempos conturbados. 
«Acho que [a Guerra do Ópio] é um período 
muito interessante. Redefine o papel da 
Grã-Bretanha como império e também o 
da China. Abre definitivamente a lógica de 
globalização comercial e marítima e a de 
império que governa com um canhão numa 
mão e o comércio e os negócios na outra. 
A East India Company é o símbolo perfeito 
dessa dupla face do império do dinheiro 
assente no poder militar. E Macau é apenas 
um peão nesse jogo em que Portugal já não 
tem nada a dizer a não ser sobreviver. É essa 
lógica de sobrevivência que também me 
fascina muito em Macau.»

 Neste romance há referência a uma 
tentativa, ou antes um projecto, de tornar 
Macau independente, contra a Coroa 
portuguesa, mas igualmente perante a 
grande China. E nesta hipótese ficcional 
cruzam-se a utopia de um território com 
características e idiossincrasias tão fortes 

com uma certa ideia de rebeldia, nem 
sempre consequente. É nesse cruzamento 
que o autor encontra o lugar certo para essa 
tentativa de sedição orquestrada por Diogo 
Inácio de Freitas e apoiada em segredo 
por algumas figuras ilustres do território: 
«A rebeldia face às hegemonias é para 
mim sempre um valor fundamental. Mas 
aqui é um delírio, um sonho impossível de 
concretizar, uma Ilha dos Amores pouco 
plausível», diz Fernando Sobral. «Em 
Macau nunca os portugueses poderiam ser 
deuses, nesse tempo, face à Grã-Bretanha, à 
França e mesmo à China. Por isso o sonho 
da independência não passa disso, como 
a elite que efectivamente domina Macau 
faz compreender. Macau era autónomo de 
Lisboa. E permitia a uma elite gerir os seus 
interesses no meio de poderes fortes que 
cercavam o território. Mas os portugueses 
sempre foram assim.»

 Os defeitos, as manias, as aspirações 
de grandeza e as quedas (morais, éticas) de 
muitas personagens deste O Silêncio dos Céus 
parecem ser um espelho de características 
que muitos dizem não terem mudado em 

Macau. Ainda haverá, entre os portugueses, 
uma relação ilusória com o território, 
encarando-o como algo simultaneamente 
excepcional e inalcançável? Fernando 
Sobral acredita que sim: «Há uma relação de 
ilusão com Macau. Entre ser um território 
perdido nos confins do Oriente a ser uma 
árvore das patacas, entre ser um local onde 
todo o nosso passado poderia desaparecer 
e aquele onde era possível alguém renascer 
das cinzas, Macau sempre foi um OVNI 
no espaço sideral português. Portugal 
tentou renascer no mar e em latitudes 
outras e Macau (tal como Goa, ou Luanda) 
pareceram poder ser esse lugar onde era 
possível concretizar um destino que nunca 
soubemos definir.» No caso de Fernando 
Sobral, esse destino parece radicar-se na 
ficção e sobre a hipótese de regressar a 
Macau como cenário de romances futuros, 
o autor responde afirmativamente: «Tenho 
o material já recolhido para um livro sobre 
o período pré-II Guerra Mundial, mas não 
sei se será por aí que vou avançar primeiro. 
Macau é tão rico que às vezes descobrem-se 
pepitas quando menos se espera.»

O novo romance de Fernando Sobral 
volta a ter Macau como cenário, 
desta vez em 1851, em plena 
Guerra do Ópio.

CRISTINA AZEDO
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Testamento 
de Inexistência

A
s portas do bar batem-se 
indiferentes a minha entrada 
e cerram-se atrás de mim. 
Entrevado. Meto as mãos nas 

algibeiras, tento respirar bravura mas 
suspiro covardia e pego a rota do balcão, 
altar dos vencidos – Calvário, onde me 
esperam com um copo acre, hediondo e 
irresistível... Café com veneno e com frio. 
Por sorte, estou exausto e tenho sede!

Dum bolso, itinerante exílio manual, 
sai um escaravelho que ruma para o sopé 
sujo de meu destino. Desbrava meu andar, 
a se esgueirar por entre sujices, porcarias e 
desvarrinharias. Como caravela em mórbido 
deslizar, abre a vereda de um funeral que 
não vale vela – “A'lá! O esquife dum patife! 
”. E o caronte displicente faz com tal arte e 
costume o ofício, esse cara velho...

Os fregueses, porém, testemunhas 
de minha dor, permanecem impassíveis 
a minha presença, espécie de faroeste 
moderno. Sem vela e cortejo, desapercebem-
me com uma ladainha silenciosa. Como 
se anunciassem “Ecce non homo! ”, ao que 
nada respondem. Ignoram minha existência 
ou testemunham minha inexistência? 

Amém... a quem? Aninguém!
Passo a passo, cambaleio até minha 

vaga, nesse meu vagar quarenterno. Passo 
menos passo, em busca de meu Oriente 
no mapa confuso dos descaminhos de 
meu ser, sasseva sá de mim (¿w!w). Passo 
contra passo, e perambulo sem cessar 
nessa curta rota, inexata. Ora, (compasso) 
se quem perambula não chega, por 
definição, a lugar algum (contrapasso); 
quem começa a perambular, então, já não 
chegou (sempasso). Passo desencontra 
passo, como se nem tivesse saído, apesar de 
muito andado. Passo onde? passo, algo que 
começa terminado, sensaída e sensenso, 
um moinho desvario. Parado, passo o passo 
– e agora? Passado.

E cá me encontro, perdido, nos confins 
duma Tabacaria sem fim em Macau. 

Destino inesperado duma viagem sem 
mapa nem esperança, entravés uma 
tantidão de paisagens e para lá de lá de 
tempos estrangeiros. A doravante da 
linguagem, onde cada palavra retumba 
com o peso de um idioma inteiro em 
célere olvido e deita morta em levíssimas 
folhas bailantes ao ventar da mareação. 
E já sou navegante consumado na arte 
de nonavegar; não miro lugar, basta 
desgeografia para errar...  

Qualmodo, ninguém vê meus passos 
na escuridão do ambiente. Em trevas. 
Eu, o príncipe desse reino, peregrino 
ao balcão, sento-me sozinho, ao 
desencontro do inseto que (de velho) me 
abandonara; e copos servem-se-me sem 
que o garçom se dê por minha conta. Um 
servo sem face nem mãos, inconcebível 
deus absoluto do recinto. Está ausente. 
Diz-se que nunca aqui esteve o Estevão, 
em vão. É ausente. Não se sabe mesmo 
quem abrira o bar. E importa? Têm 
bebidas e minha metafísica é barata...

Minhas mãos, que já foram uma vez 
brilhantes e criativas como fadas, apagaram 
e, bastardas, nauseabundam escassez. Mago 
desencantado, como fósforo queimado – só 
a cinza. Rabisco trechos inertes de péssima 
poesia no balcão enquanto meu cigarro, 
aborrecido, curva-se em cinzas de tédio. 
Fui um dia poeta; depois, escritor; agora... 
ninguém. Talvez ainda seja humano, mas 
meus versos não o garantem.

Sou o escriba de pena à mão prestes a 
tocar o papel e que não escreve. Não tomba 
sequer um pingo de tinta à imensidão 
branca da folha. Escriba pena mão 
tinta, tesos, parecem se petrificar face à 
imponência não da folha, mas do branco, 
do possível, do impossível...

A figura máxima da potência, pura, e ao 
mesmomento da impotência, patética. O 
momento-crise do início, do absurdo, do 
paradoxo, do indizível que se quer fazer dito 

sem dizer dizendo...
Num nu, uma gota caótica cai sem querer, 

ao acaso. O branco cora-se – sua bravura 
falsa exposta, seus pudores e fraquezas à 
vista. O artista colore-se, emocionado – o 
impossível possibilitado, porta aberta para 
o indeterminado. E continua estacado, 
como que paralisado num misto de emoção 
e vergonha, pois continua infinitamente 
fraco, incapaz de fazer o mesmo que uma 
gota, com infinitesimal força, fez ao oceano 
que lhe é imaculável.

Mas ela, indiferente, espalha-se ainda 
pelo branco, sem resistência do papel. 
Deita-se e alarga-se numa poça confortável. 
E... ponto! Chega, já escreveu o suficiente, 
expressou tudo o que seu ser precisava, 
conseguia. Dizer mais o quê? O tamanho da 
poça é o bastante do sono; e, descansada, 
dorme acamarada ao papel. Ponto.

Nenhumavia, sou tomado por uma 
cólera de derrotado e, de improviso, firo 
à caneta um guardanapo, que sangra um 
poema! Mais sincero do que bom: 

“Ando a escrever
Como o asfalto
Todo tortuoso
Esburacado.
Com erros
E remendos
Cinza e preto
Sem branco nem esperança
Com sal sem açúcar
Feio como anódino.
Um beco sem saída... ”

Levanto a caneta, sorrio triunfante e 
satisfeito, começo a reler, e lentamente a 
boca se deforma sobre si mesma, amarga, 
vencendo o sorriso que teimava em 
perdurar, lembrança que se recusa a morrer, 
malogro que não vai embora. A cólera passa, 
a derrota fica. Só sincero, nada bom...

Mais nunca escrevo coisa qualquer. 
Senão rabiscos vários em folhas nenhumas, 
que são afinal a soma toda da literatura 

R U I  R A S Q U I N H O

C O N T O 

O S N I  Z A N I B O N I  N E T O
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I L U S T R A Ç Ã O

universal. A síntese sem tese da agonia 
humana. As palavras, resmungos e delírios. 
Mentiras que se fantasiam verdades pelo dito 
e escrito – veladas veleidades. E a verdade 
em si, que há de ser expressa pelo silêncio, 
furta-se de si para si, imperscrutável por 
sua natureza mesma, silenciosa, mentirosa. 
O indizível se mantém não dito, e se diz 
(seduz) o dito pelo não dito. Resta dizer? 
Mas diz-se...

O rosto busca uma forma mais sublime, 
mas não consegue. As lágrimas procuram o 
caminho da gravidade, mas, abortadas de 
desgosto, sequer nascem. Todo o sentimento 
desapareceu, e a expressão desapareceu 
para sempre, sem cores, odores e sabores. 
Em vez de música, só barulho. O uísque é 
só líquido crisântemo no copo a queimar 
minha garganta. E minha pena é chumbo 
com tinta de pedra. Menos que sincero, 
miserável...

Poesia, Poesia – por que me 
abandonaste?

Subitamente, tudo o que um dia escrevi 
não vale mais nada, desvale tudo. Mentiras, 
devaneios, desvarios: Apócrifos! Tudo em 
que um dia acreditei e preguei convicto, 
desmentido – mera crente idolatria querida. 
A confissão se torna tão dolorosa e abjeta 
quanto a descoberta – vô-mito que retorna 
ao estô-mago. Vislumbro agora meus 
escritos tais como eram de fato: garranchos 
disparatados por entre linhas, um bordado 
caótico capaz apenas de esconder, à 
primeira vista, minha raiva ante o absurdo... 

Mas a raiva se foi. O absurdo continua. 
E o texto continua maldito e entediante, 
sem jazz e barulho de gelos contra o copo 
duma doce bebida, porque aqui não há gelo 
– só uma bebida amarga e desconhecida, 
qual rum de pirata a cabotar o continente 
da loucura numa nau errante, e o silêncio 
mortal de oceano... 

Inda mais maldito sou eu, o artista de 
araque! Um farsante, impostor, rascunho de 
gente, embuste ambulante (coxo ainda por 
baixo), um zé-ninguém, zé-nem, só mais um 
raio no mundo: um Raimundo perturbado, 
pobre coitado. Torno-me um camarada sem 
rumo nem prumo, aprumado para o nada, 
para o que der e vier e que não dá nem virá. 
Estou desbussolado, sem vida à vista nem 
morte a prazo; o Oriente se desmoronou 
qual miragem em meu mapa – e fico mesmo 
como o pirata do rum acima, mas oco de 
ambição e cheio de desvontades...

Então, (ab)negado como bobo, limpo a 
baba do canto da boca com os versos, que 
amasso e jogo ao chão. Ao vento e silêncio, 
meus únicos críticos, deixo meu maldito 
poema:

“Sem entusiasmo, como se uma chama 
apagasse, vivo em cinza, sem querer; 
enquanto muitos o fazem por ofício. Aqui 
deixo minha dor desesperada, numa oração 
gritada a deuses ignotos e, pobre de mim, 
inexistentes:

- Salve, Silvêncio! 
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pelo tempo... Deixo meu mero desabafo 
ignoto, diário pueril, confissão clandestina 
num tribunal amoral – quanto alívio! E 
inutilidade... Eu, o desperdício em pessoa, 
largo-me em cada canto, a cada esbarrão, a 
escorrer por inúmeras folhas, num despejo 
autográfico.

De que me serviram todos os anos de 
estudos, todos os livros lidos, toda a técnica 
e gramática se hoje, maduro como nunca, 
podre, vejo-me vazio, sem nada para falar 
ou pensar? Não é inania verba, quando 
palavras inocentes morrem prematuras no 
emaranhado de pensamentos, na garganta 
enroscada ou em folhas dispersas, senão 
vacuum verba. As poucas palavras que me 
saem (como as infelizes que aqui vão), saem 
hediondas como gritos, desconfortáveis 
aos ouvidos, com gosto amargo de morte. 
Não há pelo menos aquele simulacro de 
harmonia (única harmonia, desajustada 
desarmonia) que um dia vi em versos 
juvenis ou nalgum trecho feliz de meus 
romances – apenas cacos pontiagudos, 
cortantes, sentidos, sensentidos e feios.

Uma leve enxaqueca começa a invadir 
minha consciência, como se aos poucos 
eu tomasse conta de uma pedrada que 
deformou irreparavelmente minha cabeça 
e a própria consciência. Uma pedra apenas. 
Uma pedra rolou:

“Rolou,
 rolou,
  e rolou...
   – A pedra parou.
   Ela pensou,
  pensou,
 e pensou:
'E se eu não rolasse?'
 'E se eu não fosse pedra?'
  'E se eu não for pedra?'
   Pedra?
    Pedra!
     

Pedra... ”

Pedra maldita! Com inveja e frustração, 
transformo essas novas e estéreis linhas 
numa pedrinha de papel e a arremesso 
contra a parede. Parado, vejo a pedrinha 
colidir suavemente com a parede e 
descansar pelo chão. Que raiva! Babo 
fumaça e tusso bebida. E cá fico eu, como 
um quadrado imperfeito: delimitado por 
mal-acabamentos de cal, mais pareço um 
azulejo, um retângulo infame de porta ou 
um losango tortuoso de cansaço.

Repentinamente, as luzes se esvaem, o 
sítio se esvazia de gente e sentido, ataperado. 
Mas eu fico, tapera. Como se nunca 
tivesse saído da cadeira que me suporta 
impaciente; diante do relógio cujo ponteiro 
não se digna a andar, em protesto a minha 
presença, feita perpetuamente anacrônica; 
contra o som que me recusa e deixa à deriva, 
ao exílio do silêncio; desafiando o espaço 
que se me descola descartesianamente, 
refém deslocado. Persona non grata da 
existência! Criança ignorada num universo 
esquizofrênico. Ante a inexistência, agarro-

me [quem?] à caneta como se à beira do 
abismo e ponho-me [quem?] a escrever 
adoidado a estória dum fantoche [que(m)?], 
dependendo disso minha [de quem?] vida:

“Num palco cujas luzes lentamente se 
apagam, um fantoche andava dono de si, 
inconsciente de sua condição. Do nada, 
depara-se com um espelho disforme e avista 
um boneco dominado por fios a sapatear e 
sorrir diabolicamente – miragem infernal. 
Nesse crepúsculo da razão, o fantoche 
que se vê como tal, numa autodenúncia e 
ciência apocalípticas, queda-se inanimado. 
(Gritaria um grito supremo, sublime de 
agonia; mas não, inação, pois fantoche.) 
Passada a navalha existencial, fantoche 
sem fios que o liguem à vida. Olhos de vidro 
reluzentes – nada de lágrimas – de vazio. ”

Conada, nas trevas da memória, brasas. 
Escrever aqui é difícil – mal se identifica o 
que se escreve ou com o quê. Como tentar 
pegar cinzas com os dedos. Lampejos de 
lembranças: brasas que queimam. Mas 
as linhas inda se confundem, e se existe 
(embora algo se tenha perdido para a 
eternidade), e se existe? ...

Quando a luz se faz então, agonizante 
é aperceber-se que nada se escreveu: 
sentimentos nunca sentidos, palavras 
nunca ditas, movimentos somente 
ensaiados, pensamentos mal pensados, 
coisas que jamais foram, aquilo que jamais 
existiu – apenas cinzas e fantasias... Chorei. 
(Como se sinto meus olhos ainda secos?) 
Fantóchico.

“Não aguentando mais as brasas da 
visão, apagou o olho no cigarro. E, com olhos 
de bituca, acendeu outro cigarro...”

Outro cigarro. Outro tempo. Agora, o 
ponteiro do relógio era a ponta do cigarro 
a queimar. O cinzeiro que não se deixa 
esvaziar, o túmulo do tempo. Fumo insano 
horas, no virar de fogo da clepsidra de 
tabaco e cinza. Horas mortas a tragadas. 
Viciado na morte, luto contra a abstinência 
de existência... De luto por mim. Outro eu.

Olho para a janela e, do outro lado, o 
nada. Vontade de esconder meus olhos e 
ver o sol nascer... Um calafrio prenuncia 
a sentença final, esvaziando de sentidos 
meu corpo e minha mente – tenho, então, a 
epifania dos mortos, apática e amágica:

“Um livro, que já foi o livro, deteriora-se 
perante o tempo (e a indiferença). Ele, por 
fim, morre – a vã promessa imortal junto. 
Morte dupla. Fim. Ponto. ”

Grandioso momento de pequeno: 
pinico. Descobrir que no fim do abismo não 
há nada, nem anjos nem demônios. Mais, 
quer dizer, menos: ao avesso, olhado pelo 
abismo, descobri-lo dentro de si. Aí, bobo, 
obo, oco, () – implodo. Leveza esmagadora... 
Desvela-se a veleidade da existência, teatro 
sem magia, ensaio primeiro e último de 
um monólogo sem sentido infinitamente 
tedioso de um ator desavisado além de 
péssimo para plateia nenhuma. Risível. 

E, com a mão inda estendida rija à 
solidariedade do Outro ausente, dou de cara 
no chão:

- Não, nenhuma salvação. ”

Que me resta se não fumar e beber o 
tempo? Diz-se amiúde que escritores se 
deterioram com bebidas e outras drogas. 
Caso meu, todavia, não se trata disso – são 
antes a consequência. Se a metáfora sem 
magia de um ex-poeta encanta alguém: 
qual flor, desabrochei, brilhei e murchei. 
Se a descrição demasiado óbvia de um ex-
escritor vale alguma coisa: com 17 anos, 
escrevi meus primeiros versos; depois, 
com 25, lancei meu primeiro livro; e, por 
fim, com 40 anos, não escrevo mais coisa 
alguma. O ex-humano só diz num suspiro: 
ora, fui humano: nasci cresci cai morro...

...Verdade seja (mal)dita, não escrevo 
nada que o valha desde meus vinte. Tem 
páginas que eu não escrevo... E olha que até 
então nunca havia terminado um poema ou 
um conto sequer! Impressionante, há valor 
apenas naquilo que deixei inacabado, antes 
de dar meu toque final de Midas de merda.

E que mal há em assumir o Midas? E a 
merda? 

Sim, sou péssimo. Ótimo. Foda-se. 
Sozinho escrevo e não desejo retomar o 

epíteto de escritor (e muito menos poeta) 
ao escrever essas linhas solitárias. Fosse 
meu intento algo literário, essa bobaria 
toda talvez estivesse mais para uma espécie 
de relato de (é que eu não sou propriamente 
um escritor covarde, mas) um covarde 
escritor. Quer dizer, se isso: pois a covardia, 
vá lá, é certa; agora, escritor? Muitíssimo 
bem: junto um “a” a um “um”, meto-lhe 
uma vírgula e outra, um ponto e pronto: eis 
cá vosso “escritor”!

Francamente...
Como dizia antes da galhofa que não 

paga o riso, não sou escritor. Nem vejo letras 
no recinto. Acontece que a literatura, numa 
fuga epitelial, me desertou, e comemoro 
meu eterno abandono...

“É como escrever na areia, onde cada 
rabisco é uma duna, prestes a se apagar: 
rápido demais para se salvar; lento o 
bastante para se agonizar... 

Deserto – mar de reminiscências... 
Uma escrita nômade, a mudar e 

transmutar... 
Aquele-que-escreve, um sempre perdido, 

um sem perdão, sem suspeitar do significado 
oculto de suas linhas, que não são suas – 
antes, o escritor das linhas... 

E ele vai apenas a reboque delas, tragado 
ao mistério e à perdição – possuído pela 
literatura saárica... ” 

Despejo minha sede nisso daqui que 
é como o copo diante de mim, no qual 
meus dedos pessonhentos tarantam 
aracnideanamente enquanto cinzas, 
pensamentos, bebidas e emoções dele 
transbordam. Algo infame e inútil como 
um epitáfio do resto dum escritor, cheio 
de velhas teias empoeirentas, a apagar-se 

Só que ninguém ri. Ninguém há. Mais ou 
menos como esse texto, roteiro, rascunho 
de vida...

Sinto, então, a cadeira – grunhindo de 
me (não) aguentar, chato demais – sucumbir 
perante todo esse drama, sou tragado pelo 
concreto do chão e a ele me reduzo, como 
defunto tardio, entrego-me ao destino 
do nada... Sentar no vazio é a surpresa 
do tombo final. A Tabacaria desmorona 
em meu redor a me esmagar; eu, Atlas 
metafísico, exausto, serei esmagado qual 
mosquito infame, chato, e ninguém vai dar 
conta – nem de meu heroísmo magnânimo 
pela humanidade nem de minha morte. 
A-chato.

Sim, carreguei todo o peso da 
humanidade em minhas costas nuas e 
ensanguentadas por dolorosos quarenta 
anos de eterno sofrimento e finalmente 
descubro o meu patético e anônimo. 
Sem sustento, descadeirado, com susto, 
sustonto. Esteve tudo mais para um delírio 
de heroína do que heroísmo. E, agora, 
vejo-me reduzido a um cansaço absoluto 
que me impede qualquer expressão de 
raiva, um vai-tomar-no-cu que seja que me 
expurgue todos os demônios. Nem isso... 
Só um niilismo obtuso total: afinal, qual 
humanidade? Quais demônios? Qual cu?

Rabiscos alinhavados escritos numa 
língua que poucos conhecem (e que 
morrerá) num código literário que poucos 
entendem (e menos ainda se interessam) 
num papel ignoto (que se perderá) num bar 
impossível (que se arruinará ou nem existe). 
Sentença absoluta, ditado arquetípico 
ignaro: tudo será ruínas, e as ruínas serão 
tudo. Tudo condenado.

As coisas acabam de qualquer jeito, mal 
tendo começado; é algo meio sensenso, já 
começa terminando ou terminado, aquela 
sensação de sonho – as coisas se sucedem 
com mais ou menos nexo até que se indaga 
como tudo começou... E aí? Acorda-se. 
Tudo-condenado. E daí? Talvez seja o 
cansaço de perder um paraíso mentiroso 
para sempre, e, sem sonho, sonambular 
numa terra calcinada, pé nu asfalto, 
banguela de ilusão...

Mas nem isso, porque o álcool e o 
absurdo me embriagam a tal ponto que 
mal posso distinguir o que escrevo e penso; 
minhas forças e sentidos rarefazem-se, e a 
tinta também, num ocaso invertido, torna-
se progressivamente nítida ao se misturar 
com o branco da folha até, do nada, 
desaparecer... 

Nem isso, nem nada...
Como uma vela sufocada, então, o fogo 

da vida morre aos poucos – e talvez seja essa 
a última (se não única) bela e triste imagem 
que pude conceber.

Em fim, num cortejo fúnebre em 
menor canônico absolutamente silencioso, 
restam aqui, para ninguém, apenas meus 
escritos duma vida (? ...), assim vivida, 
entre parênteses e cheia de reticências e 
interrogação, um tratado filosófico último 
reles: Testamento de Inexistência.

> >  C O N T O
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M O N T R A  D E  L I V R O S

Respondendo à ironia com 
que Alexandre O'Neill, pouco 
dado a homenagens e ainda 
menos ao reconhecimento da 
crítica literária, intitulou uma 
crónica publicada em 1973 
n'A Capital, vários autores 
assinam ensaios sobre a obra 
do autor.

Quatro anos a conversar com 
chefs de cozinha de muitas 
geografias resultaram neste 
livro, que reúne entrevistas 
onde ficamos a conhecer 
histórias, memórias e outras 
narrativas.

Mais de uma vintena de textos 
dispersos, anteriormente 
publicados em jornais e blogues, 
ou apresentados em festivais 
literários, reunidos num volume 
onde se cruzam temas como o 
futebol, o boxe, a literatura ou o 
sexo.

Bruno Vieira Amaral
Manobras de Guerrilha

Quetzal

Volume de ensaios onde 
o género e a identidade 
se cruzam com o território 
literário: «O que me interessa 
é tentar entender como estas 
novas problematizações 
relativas à questão das 
identidades e do corpo são 
produtivas do ponto de vista 
literário, particularmente no 
que se refere ao fenómeno 
poético.»

Num livro pensado para os mais 
novos, o Sr. Silva chega a casa 
cansado e só pensa em dormir. 
Deseja boa noite ao seu chapéu, 
ao casaco e à gravata. Despede-
se também dos sapatos e das 
meias. Mas não fica por ali. Dá 
as boas-noites à perna esquerda 
e o leitor começa a perguntar-se 
onde irá o Sr. Silva acabar...

Ana Luísa Amaral
Arder a Palavra e Outros 

Incêndios
Relógio d'Água

Pierre Pratt
Boa Noite!

Orfeu Negro

Estreia da autora catalã num 
romance com o gelo e as 
neves no centro de um eixo 
temático que rapidamente 
se revela ser mais sobre os 
mundos inacessíveis que 
todos parecemos guardar no 
âmago do que sobre as baixas 
temperaturas: «É mais fácil 
chegar ao Árctico do que a 
certas regiões de si mesmo.»

Banda desenhada que 
recupera a memória de 
José Santa Camarão, um 
dos lutadores de boxe mais 
aclamados da década de 30 
do século passado, a partir 
da sua infância em Ovar e da 
juventude em Lisboa, ainda 
antes de os ringues louvarem 
o seu nome.

Apontado como uma das 
mais recentes revelações da 
literatura portuguesa, José 
Gardeazabal assina uma 
narrativa que questiona a 
ideia de civilização tal como 
a entendemos, pondo a 
nu as desigualdades e as 
ilusões sociais em que nos 
apoiamos.

Alicia Kopf
Irmão de Gelo

Alfaguara

Xavier Almeida
Santa Camarão
Chili Com Carne

José Gardeazabal
Meio Homem, Metade 

Baleia
Companhia das Letras

VVAA
E a Minha Festa de 

Homenagem? Ensaios para 
Alexandre O'Neill

Tinta da China

João Wengorovius
We Chefs – Beyond 

Cooking
Documenta

Regresso aos livros de uma das 
vozes promissoras da poesia 
portuguesa: «estudei com 
cuidado e olhos míopes/ e sem 
qualquer erudição/ o horário em 
frente do meu nariz/ sei que não 
estou viva/ dentro da função 
desta espera/ a que ruy belo 
chamou/ tempo detergente».

Tatiana Faia
Um Quarto em Atenas

Tinta da China

Instalado em Shangai como correspondente da rádio 
pública norte-americana, o jornalista Scott Tong acabou por 
estabelecer contacto com familiares seus que tinham ficado 
na China (ao contrário dos pais, que emigraram cerca de 
sessenta anos atrás) e este livro é o resultado das histórias e 
da reconstrução de uma memória de família, mas igualmente 
uma reflexão sobre as mudanças sócio-económicas chinesas 
das últimas décadas.

Scott Tong
A Village with My Name
Chicago University Press

12. 

A história romanceada do mítico 
imperador de Gaza, parte da actual 
Moçambique, e da sua resistência 
aos inimigos, nomeadamente 
os portugueses. À história de 
Gungunhana junta-se a narrativa 
ficcionada das vidas das mulheres 
que o acompanharam.

Ungulani Ba Ka Khosa
Gungunhana
Porto Editora

Percurso pela obra de Miguel Torga a 
partir das referências gastronómicas 
que nela se encontram, revelando 
a influência da cozinha de Minas 
Gerais, no Brasil, onde viveu na 
adolescência, e a sempre presente 
cultura culinária transmontana.

Dina Fernanda Ferreira de 
Sousa

Sabores da Mesa na Obra de 
Miguel Torga

Colares Editora

Publicação que assinala três 
décadas do Festival de Música de 
Macau, reunindo textos sobre a 
evolução do festival e oferecendo 
várias perspectivas sobre a história 
de Macau a partir da música.

VVAA
Celebração do 30º 

Aniversário do Festival 
Internacional de Música 

de Macau
Instituto Cultural

Edição portuguesa de um bestseller 
europeu, este é o diário real de um 
homem que caminha para os 84 anos 
e não prescinde de se imaginar vivo 
no dia seguinte, em todos os dias 
seguintes.

Hendrik Groen
O Diário Secreto de 

Hendrik Groen aos 83 
Anos e ¼
Presença

António Manuel de Campos 
traduz para o português, a partir 
da língua chinesa, uma das obras 
fundamentais da história e da 
cultura chinesas, o volume que, 
com Tao Te King, formam o corpus 
essencial da filosofia taoista.

Chuang Tse
Chuang Tse

Relógio D'Água

Navegar é preciso

http://www.asialiteraryreview.com/

Quatro vezes por ano, a The Asia Literary 
Review publica autores novos e consagrados 
de diferentes países asiáticos, mas igualmente 
artigos, reportagens e entrevistas sobre temas 
que se relacionam com esses países. Em papel e 
suporte digital, a revista é um espaço essencial 
para se acompanhar a produção literária de 
uma região tão vasta e diversa, percorrendo 
quilómetros de diferenças entre Istambul e 
Tóquio sem querer forçar o que de comum possa 
haver entre realidades culturais nem sempre 
muito próximas.
O número mais recente, publicado no último 
Inverno, tem o Myanmar como tema destacado, 
incluindo a publicação de alguns textos de 
autores birmaneses e uma entrevista com Lucas 
Stewart, organizador de uma antologia de autores 
desse país cujos textos dão a ler a complexidade 
e os múltiplos aspectos de um lugar que as 
notícias só costumam referir a propósito de 
conflitos violentos. A juntar ao tema de destaque, 
há ficção, poesia e não-ficção de autores como 
Ae-ran Kim, escritora sul-coreana cuja obra já 
mereceu diversos prémios, Ellen Zhang, poeta 
norte-americana de origem chinesa, ou Sandip 
Roy, que escreve sobre a Índia a partir das notas 
que tirou enquanto acompanhava as eleições de 
2014 naquele país.
A maior parte dos conteúdos são, naturalmente, 
acessíveis apenas aos assinantes, mas os leitores 
de circunstância podem, ainda assim, ler vários 
textos e aceder aos conteúdos de cada edição. E 
podem, além disso, subscrever uma newsletter 
que vai dando conta de novas publicações nos 
diferentes países cobertos pela revista.

A Guerra & Paz prossegue a sua 
colecção de grandes clássicos 
da literatura universal, voltando a 
colocar nas livrarias uma tradução 
portuguesa de um romance 
essencial do século XIX, onde a 
caracterização psicológica das 
personagens atinge uma riqueza 
até aí pouco comum.

Stendhal
O Vermelho e o Negro

Guerra & Paz

Regresso de Vila-Matas à literatura e aos 
equilíbrios instáveis entre aquilo a que 
chamamos realidade e a sua suposta antítese, 
a ficção, colocando em cena um escritor de 
ocasião que, decidido a humilhar um vizinho 
escritor que o ignora, avança para a reescrita 
de um seu romance de juventude, pouco 
conseguido e arredado da obra oficial.

Enrique Vila-Matas
Mac e o Seu Contratempo

Teodolito
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