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Haverá lições a reter da vida? 

Pode aprender-se 
com o passado? 

Quem são os que 

olham para trás e 
temperam as decisões 

com memórias? 
LIBERDADE E FATALIDADE



!8

Pedro Azevedo



!9

edição de autor : outono de 2012 
textos e ilustrações : pedro azevedo (inteiramente escrito, ilustrado e paginado num tablet) 

senhora da hora : portugal  

LIBERDADE E FATALIDADE



!10

índice 

01. início	 12 

02. dúvida	 15 

03. grilo	 21 

04. para se perder…	 27 

05. émes	 31 

06. golpe	 33 

07. que fizeste?	 37 

08. o outro de mim	 41 

09. branca, preta, vermelha, cor de mel…	 47 

10. no dia em que Sócrates morreu	 53 

11. cão	 59 

Pedro Azevedo



!11

12. maioridade	 65 

13. interlúdio	 73 

14. o padeiro	 77 

15. luíses	 83 

16. livre!?	 93 

17. qué cosita es?	 99 

18. o jardim	 103 

19. o cisne	 107 

20. de volta	 113

LIBERDADE E FATALIDADE



!12

01. início 

Dava passos muito largos pela estrada fora. Era noite, estava fresco e o 

nevoeiro espesso envolvia-o de frio e incerteza. Seguia a direito, pelo meio 

da estrada, incapaz de se decidir por qualquer das bermas. Qual delas a 

mais acolhedora? Eram bermas largas, sinalizadas por traços brancos, 

ainda alvos e capazes de reflectir qualquer resquício de luz que possa existir 

naquele breu, sinal inequívoco de terem sido pintados recentemente. 

Tinham por bordos, rails com resguardos nos pilares, exigência de quem se 

desloca de moto e teima em cair à mínima chamada telefónica ou excesso 

de velocidade. Talvez não os que caíram, mas os outros, os que ainda não 

caíram e, apesar de temerem esse dia, não estarem dispostos a abdicar de 

telefonar em andamento ou ver o ponteiro dar a volta ao velocímetro. Não 

conseguia decidir-se por que berma seguir. Se uma era boa, a outra também 

seria. Se uma era mais curta nas curvas para a esquerda, a outra era mais 

curta nas curvas para a direita; e parecia-lhe que havia tantas curvas para a 

esquerda como para a direita. De momento nenhuma, mas por certo curvas 

haveria para lá da recta e do nevoeiro. Se numa toda a gravilha foi limpa, 

igual labor se teve com a outra. Se uma era asfaltada, a outra também o era. 
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E se uma era larga e desimpedida, assim também a outra seria. De facto, 

pareciam uma berma só; como se houvesse apenas meia estrada, com uma 

só berma e um espelho em cima do separador central. Não fosse serem 

claramente duas, separadas por uma estrada, melhor dito, delimitando a 

estrada em que caminhava a passos largos, dir-se-ia haver uma só berma; 

uma impossibilidade geométrica, um paradoxo dado a inexistência do 

espelho. Duas bermas portanto e uma apenas o poderia acolher naquela 

noite de nevoeiro. Mais do que a noite, o frio, o medo de percorrer só aquela 

estrada, incomodava-o não conseguir decidir-se; ia pelo meio da estrada e 

temia ser atropelado; ainda assim, esse temor não era suficiente para o 

obrigar a decidir-se. Se era apenas uma berma, então não haveria 

dificuldade pois não haveria escolha; mas havia. Dizia a si mesmo que iria 

pela esquerda, mas os pés teimavam em calcar os traços descontínuos das 

rectas e os contínuos das curvas, das lombas e das aproximações a 

cruzamentos a que ainda não chegara. Dizia que ia pela da direita, mas não 

se achava a deixar a equidistância que mantinha das bermas. No primeiro 

desses cruzamentos a que não tinha ainda chegado que, por causa do 

nevoeiro, surgem à falsa fé e assustam quem vai, julgou ver luzes na estrada 

perpendicular que levava aparentemente a lado nenhum; uma casa, um 

comércio? 
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02. dúvida 

Desviou-se na direcção da nova estrada, mais pequena, secundária. Andou 

uns metros até perceber que o clarão que vira da estrada principal se 

desvanecia a cada passo, perdendo dimensão à medida que ganhava nitidez, 

para se revelar nada mais que uma luzinha num nicho dedicado a Uma 

Santinha. Deixou esmola, que está escuro e nunca se sabe, e retrocedeu, 

tomando de novo, o caminho da estrada que deixara por uma promessa de 

luz. Na estrada principal, como seria de esperar por simples facilidade 

pedonal, seguiu pela berma da esquerda, a que alcançou ao retomar a 

estrada. Estava na berma da esquerda. Não precisou decidir, a decisão 

apresentou-se-lhe como um facto evidente ou uma dedução lógica imediata, 

colocando-o numa das bermas sem arbítrio, atrito ou esforço. Imaginava-se 

tranquilo, deslocando-se por entre a noite e o nevoeiro, livre do jugo da 

escolha, quando deu conta que não estava descansado, não caminhava em 

paz e de mente vazia como acharia que poderia estar fazendo. Porque não 

fez uma escolha? Porque nem sequer contemplou a hipótese de escolher? 

Danadas as sementes, sobretudo as da dúvida. Ao contrário das sementes 

sementes, as das plantas, estas crescem sem água, surgem do nada sem que 
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sequer careça botá-las à terra. São oportunistas que se agarram à mente 

irrequieta e nela fazem germinar incómodas e pequeninas e persistentes 

dúvidas. A pequena dúvida de porque não fez uma escolha, fê-lo lembrar-se 

que se poderia ter feito uma escolha e não o fez, é porque poderia haver 

uma escolha a fazer. E, quando há uma escolha, pressupõe a existência de 

uma alternativa: a outra berma. E se lá houver algo para mim? Uma coisa 

que necessite. Não necessito de nada, mas lá está, não sei do que posso 

precisar, e pode estar na outra berma. Consigo ver na berma que trilho 

todas as pedras, papeis, bocadinhos de plástico, restos de acidentes, 

migalhas de vidros, restolho de pneu, tinta de carro nas amolgadelas dos 

rails. Não encontrei nada que necessitasse, mas também ainda não 

necessitei de nada. A abordagem mais segura seria percorrer certa distância 

numa das bermas e depois voltar atrás e percorrer a mesma distância na 

outra berma; poderia para muitos parecer disparatado mas, poderia 

parecer, para muitos outros, uma alternativa válida, coerente, a única capaz 

de satisfazer a alma mais exigente. Não o farei, não por pertencer ao 

primeiro grupo mas antes por me ter previamente comprometido com a 

necessidade de avançar, avançar pela razão de avançar e, embora no 

cômputo geral avançasse, a espaços regrediria, e isso seria, do ponto de 

vista actual, inaceitável. Se deixo esta berma para me deslocar para a outra, 

deixarei de ver o que por aqui jaz e que pode fazer jeito. Mas não encontrei 
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nada aqui e, por isso, vou passar para o outro lado, para a outra berma. Sem 

dar por isso, abandona-se a peugada traçada de forma mecânica da linha da 

berma e parte-se em busca do outro lado, do que é intangível por estar para 

lá do nevoeiro. 

Perdidos os referenciais, os rails e as linhas traçadas no chão, envolve-se de 

medo. Ainda mais que a noite e que o nevoeiro juntos, é o sumiço súbito do 

caminho que o tolhe; o grosso percurso, talhado seguindo os traços a tinta 

branca, sem hesitações, desaparece. Estava perdido. E, se bem que por 

momentos, era para sempre. O terror e a angustia desgovernaram-no. 

Estaria a andar para onde queria? Não sabia se queria seguir para parte 

alguma ou para parte incerta, apenas procurava avançar, mas seria para lá 

que se estava a dirigir? Deveria parar, deveria dar meia volta e voltar à 

berma? Onde estava a berma, terá já dado meia volta, sem saber? Uma 

perna é mais forte que a outra e dá passos maiores, levando o caminhante a 

andar em círculos; seria possível que tal tivesse acontecido? Estaria 

andando às voltas na estrada? Dobrou-se um pouco e tentou iluminar o 

espaço que o rodeava com a luz do ecrã do telefone. Apenas nevoeiro e 

asfalto. Quase em desespero, ergueu o olhar e deparou com um novo clarão. 

Seria mais um halo, uma irregularidade na uniformidade do nevoeiro. 
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Acelerou a marcha. Pela constância da fonte luminosa, percebeu que era 

grande e estava longe. 

f
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03. grilo 

A estação de serviço estava deserta. Nem carros, nem camiões a abastecer 

ou estacionados; apenas um jingle silvava sons incompreensíveis pelos 

altifalantes colocados no alto das colunas que sustinham a cobertura das 

bombas, desfazia a sensação de que se tratava de um posto abandonado. A 

porta estava aberta, o que é estranho pois o que seria de esperar seria um 

funcionário com cara de sono/medo/fastio (riscar o que não interessa) atrás 

de um vidro à prova de bala, interagindo com os clientes por um postigo 

minúsculo ou melhor, uma gaveta de vaivém. Não havia clientes, tão pouco 

ladrões ou bandidos, o que não é a mesma coisa, pois que se os primeiros 

são indivíduos de má índole, já os segundos prosperam com a desgraça 

alheia. Na loja, coisas de loja, das que se vendem, das que expõem as que se 

vendem, máquinas que aquecem ou arrefecem as coisas que se vendem 

quentes ou frias e, ao balcão, melhor, no balcão, um homem muito pequeno 

com um fraque velho, cartola e guarda-chuva. Quando digo pequeno, não 

digo pequenito como um menino, digo aí com um palmo, vinte, vinte e 

cinco centímetros, no máximo. 
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–Olá. Que há para lá desta estrada? 

–Se não sabes, porque achas que devo eu saber? 

—Por favor, não te incomodes. Tens um telefone? 

—Para que queres tu um telefone? 

—Não sei; perguntei apenas; se o tiveres e estiveres disposto a deixar-me 

usá-lo, logo verei o que fazer com ele. 

—Não to posso emprestar, deixar-to usar, ou sequer dizer se tenho ou não 

telefone, enquanto não souber que serventia lhe darás; imagina que o vais 

usar para avisar os teus comparsas que estou só e que é seguro vir cá 

roubar-me. 

—O que tens vale a pena ser roubado? 

—Essa é uma questão que terás de colocar a ti mesmo. 

—Tens razão; para além do que tens à vista, que mais tens? 
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—Uma vez mais, se desconheço as tuas intenções, não te posso responder; 

primeiro porque as desconheço e, como tal, também desconheço as 

consequências da minha resposta inibindo naturalmente a minha acção e, 

segundo, porque não sei se a resposta que te daria, fosse ela qual fosse, te 

seria útil; como não dou respostas inúteis, perante a possibilidade de assim 

suceder, não respondo. 

Ficaram mudos; entrasse alguém e ouviria apenas o ruído de um balastro de 

uma lâmpada fluorescente que estava prestes a avariar. Ficaram quedos; 

entrasse alguém e veria apenas a oscilação luminosa da lâmpada 

fluorescente, fazendo alternar a incidência da luz sobre os dois, dando a 

impressão que bailavam um bailado monótono. Mas ninguém entrou e o 

pequeno homem puxou de um canivete suíço muito pequeno e de uma 

maçã do tamanho de uma uva. Entregou-lha. Foi cortada em metades; a 

dele uma metade inteira, a do pequeno homem, em bocadinhos adequados 

às suas pequenas mãos e à sua pequena boca. Comeram juntos; eram 

amigos. 

—Então que tens? 

—Gasolina; tenho gasolina ou gasóleo; queres gasolina ou gasóleo? 
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—Não, disso não preciso. 

–Então não tenho nada para ti a não ser esta pequena lanterna de bolso. 

–E para que serve? 

–Com ela poderás encontrar o que queres se souberes o que querer. Ou 

então, como geralmente acontece, desencontrar o que não queres. 

Antes de deixar a loja, o pequeno homem disse-lhe que, estando ele 

demandando, que não o fizesse; quisesse porventura encontrar algo, 

deveria, fosse esse o caso, manar a vontade, baldar o desejo. E antes mesmo 

que ele puxasse pelo puxador da porta, disse: 

—A realidade se comprazerá aos que os não têm vontade ou desejo. 

f
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04. para se perder… 

De volta à estrada, à noite e ao nevoeiro, calcorreava de novo o separador 

central. Andando absorto, pensava em como se manar e em como se baldar. 

Não será a vontade de se manar própria contradição, pois que manar a 

vontade é verte-la para que se se evapore e, como tal se extinga; ou, se não 

se extinguir, deixa pelo menos de nos pertencer para se tornar fazenda de 

outrem. E para se baldar, é preciso querer baldar-se. Baldar-se é uma entre 

várias opções. Aquele é baldas: porquê? não sabe mais?; não: apenas é sua 

vontade ser baldas. Percebia, se bem que de forma difusa e por ora incapaz 

de expor em pensamento consciente que o caminho que sentia já ser o seu 

dever seguir, acarretava, talvez mais do que qualquer outro, ponderada 

decisão e grande dose do coragem. O que mais do que aparentava ser 

contraditório com o propósito. Isto é, se o fim era o de abandonar-se, já a 

decisão de o fazer nada tinha de abandono ou casualidade. De modo que 

temia não poder seguir o conselho do pequeno homem por duas razões: a 

primeira porque, ao segui-lo, seria apenas por sua vontade, e a segunda 

porque poderia optar por não o seguir; o que seria um duplo desvio do 

conselho do pequeno homem. Havia ainda uma terceira razão que só 
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passados muitos passos e muitas curvas, muitas zonas de ultrapassagem e 

muitos traços contínuos se acendeu na sua mente. E se não tivesse 

percebido o conselho. Sim, e se houvesse mais para além de si mesmo? A 

nominação é a tentativa de perceber o que não se experiência pessoalmente 

ou o que experimentou e não se consegue expressar correctamente; de 

forma mais simples, é atribuir nome ao que nome não tem. Quem nomeia e 

diz que este se manou ou aquele se baldou; será que diz do outro ou de si 

próprio? Se diz de si, o problema permanece, pelo que, no interesse da 

continuidade da explicação, se opta pela segunda: diz do outro. Se diz do 

outro, é porque não experimentou pessoalmente e, como tal, ainda para 

benefício de argumento, não expressa correctamente o que esse outro sente 

ou experiência. Como tal, pode alguém interpretar e logo nominar o 

comportamento do outro como manando sua vontade ou baldando-se a 

tudo, se no outro entende que está se desligando das coisas dos homens, das 

ralações, dos amores e das fortunas, das glórias e dos desvarios quando, na 

verdade, o outro, o que vive e experimenta, optou por ser como é, podendo 

até ter tido que ultrapassar espessos desafios, fartas vicissitudes para o 

conseguir? Percebeu então que o conselho do pequeno homem não lhe era 

destinado a si mas à percepção que os demais têm dele, e sorriu. Prosseguiu 

caminhando, nevoeiro adentro, sempre pelo meio, sempre sonhando estar 

nas bermas. Adiante, um novo clarão. Outra estação de serviço? 
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05. émes 

Não era uma estação de serviço. Era uma sala sem paredes, que potentes 

mas invisíveis fontes luminosas recortavam do resto que era a noite. Como 

tal, perdida no meio do nada ou no meio do tudo, a sala estava era um 

grupo de secretárias dispostas em forma de ilha, formando grupos de oito 

postos de trabalho por cada ilha; estas, por seu turno, estavam dispostas em 

quatro colunas que começavam poucos metros depois do fim da berma da 

estrada e se prolongavam noite a dentro aparentemente sem fim. Havia 

num dos lados, por cada quatro filas de ilhas, fazendo as contas, dezasseis 

ilhas e 128 postos de trabalho, três portas. Portas apenas, sem paredes que 

lhes dessem firmeza ou propósito. Duas seriam casas de banho, separadas 

de acordo com o género; uma terceira com o nome de alguém gravado no 

vidro fosco do painel superior. Ao contrário da estação de serviço, aqui 

havia bulício. Gente matraqueava os teclados dos computadores que 

dominavam cada secretária; tocavam telefones e pessoas falavam por eles 

de forma elegante e pausada, entremeando o discurso com sorrisos 

contidos; outros fixavam a tela, apontavam coisas em blocos, colocavam 

auscultadores nos ouvidos para se abstraírem do bulício geral; alguns 
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levantavam-se e tomavam o caminho das portas, desaparecendo por trás 

delas para ressurgirem pouco depois, abanando as mãos, num claro 

indicador que as tinham lavado e, desta forma, mostrar aos demais que, no 

que toca a higiene, pode contar-se com eles. Foi uma dessas pessoas, 

acabada de sair de uma dessas portas que, ao ver-me um tanto deslocado, 

me cumprimentou formalmente: Bom dia; bem-vindo à ULTRA MEGA 

MAIS. Mas, aqui é noite, disse eu. Aqui, disse ela, na ULTRA MEGA MAIS, 

é sempre dia. Como assim, perguntei eu. Aqui, na ULTRA MEGA MAIS, 

continuou ela, achamos o dia natural constrangedor das nossas actividades 

e a própria noção de altos e baixos, subjacente à sucessão de dias e noites, 

muito limitadora do nosso objectivo; como tal, prosseguiu, aqui, na ULTRA 

MEGA MAIS, é sempre manhã; quer tomar o pequeno almoço connosco? 

f 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06. golpe 

Aceitei. Pode até ser noite para lá das luzes criadoras deste ambiente de 

permanentes onze horas da manhã. Posso continuar a achar que é noite, 

mesmo estando perante o atarefado local, mas o que se come ao pequeno 

almoço, seja uma ou duas sandes, acompanhadas de leite, chá ou iogurte, 

caem bem a qualquer hora do dia. Na verdade, a refeição é a mesma: um 

pão com manteiga e uma chávena de leite às 8h00 é, claro está, pequeno 

almoço; um sumo de laranja com um bolito seco lá para as 11h00 é mata-

bicho; uma meia de leite e uma torrada às 16h30 é lanche; e uma tosta de 

queijo com iogurte às 22h00 é, dizem os miúdos, lanchinho da noite, ceia 

ligeira, dirão os adultos. Ora, qualquer uma destas pequenas refeições pode 

ser tomada como pequeno almoço, carece apenas que se goste e queira, daí 

que, sendo para eles onze da manhã e para mim sei lá quantas de que noite, 

um pequeno almoço, fosse ele isso ou mata-bicho ou lanchinho da noite ou 

ceia, me cairia muito bem. Sirva-se. Tem ovos e salsichas, iogurtes e sumos 

de fruta, puré de batata e salada russa. Deste lado pode escolher entre bifes 

e robalos, mas poucos o fazem. Aqui tem pão, bolos secos e tostas. Na outra 

mesa, fruta fresca, frutos secos e café. Muito café. Muito café mesmo… 
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Olhei a sua cara e reparei então nas imensas olheiras envolvendo uns olhos 

raiados a vermelho vivo. Vocês passam muito tempo aqui, perguntei. Disse 

que não, que normalmente iam a casa mas que, ultimamente, têm-se 

debatido com um fluxo de trabalho anormal, o que os tem impedido sair da 

ULTRA MEGA MAIS. Então, há quanto tempo dura este fluxo, perguntei. 

Na verdade, disse-me a colaboradora, não me lembro de quando foi a 

última vez que fui a casa; que viu ou sequer falou ao telefone com os seus 

filhos; também não se lembrava da última vez que saiu à estrada. Na 

verdade, ficou muito perturbada quando se deu conta que não tinha 

qualquer memória fora daquele espaço, onde são sempre onze horas da 

manhã. Ao aperceber-se do quanto a colaboradora ficou incomodada, um 

outro colaborador aproximou-se e, de forma maquinal mas polida, levou a 

colega por uma das portas com vidro. Minutos depois, um homem, 

envergando um fato diferente dos envergados pelos demais, aproximou-se 

e, calmo mas molesto, perguntou-me o que fazia ali. Nada. Passava na 

estrada e vi a luz. Espere aqui, ordenou; vou chamar a polícia. Não fiquei. 

Voltei à estrada de forma apressada, não querendo enfrentar a polícia, 

desfazer-me em razões que não tenho, em motivações que não me movem. 

LIBERDADE E FATALIDADE



!36

Pedro Azevedo



!37

07. que fizeste? 

Não houve comoção (aquela da agitação ou abalo e não a do pesar ou pena), 

não vieram carros com pirilampos azuis e brancos em seu encalço, nada de 

cenas de perseguição em que se rouba um carro a um pacato cidadão que 

prefere parar e deixar-se arrancar do assento do condutor a guinar e seguir 

viagem, nem fugas audazes por condutas de descarga de cheia, ou 

simplesmente, deitar a correr, a correr, até os deixar todos para trás. 

Imagina que a ausência da polícia em seu encalço se fique devendo à 

surpresa do homem de fato, homem acostumado a que acatem suas ordens 

sem reparo ou viés, ao chegar acompanhado da polícia e não o encontrar. 

Talvez tenha ficado petrificado, incapaz de compreender sua atitude. Os 

tiras, na ausência de prevaricador e de explicação para a razão para a qual 

foram chamados e, sendo onze horas, terão tomado um rápido café da 

manhã, com suco e bolinhos, pelo trabalho da deslocação, e feito uma 

admoestação cuidada ao homem de fato antes de regressarem ao giro. Se 

perguntou também se o poder da polícia ou daquele homem de fato existia 

fora daquelas onze horas, ou mesmo, se aquele homem de fato existe 

mesmo (giro, isto do acordo; o que é que eu quero dizer; os senhores da 
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academia que descubram, pois eu, que escrevi isto, fiquei com dúvidas). 

Não houve perseguição mas sentia-se perseguido. Porque fugia ele de uma 

realidade que não existia fora daquele contexto? Repassava na sua mente 

todos os passos e gestos, todas as conversas e expressões faciais que fariam 

o guião daquele episódio. Seria imediata a razão que levou a que a polícia 

fosse chamada e que fugisse; bolas acho mesmo que a simples descrição do 

evento é um processo heurístico. Porém a estrada, a noite e o nevoeiro 

intimidaram-no pela primeira vez. Levaram-no para longe, para as onze 

horas, e de lá não saía. Sentia o longo braço da lei, da lei das onze horas, 

tocar-lhe o ombro e, por muito que o sacudisse, por muito que mudasse de 

direcção e a tentasse fintar, aquela mão pousava-lhe no ombro, o seu 

polegar esmagava-lhe a C7, os restantes dedos, com excepção do mínimo 

que se aperaltava como se de chá falássemos, apertavam-lhe a clavícula. A 

palma da mão, grande como um prato, assentava com força sobre a 

omoplata (ou escápula; senhores da academia, se faz favor…) completando 

o cerco ao seu ombro. Estava sob a alçada da lei, mesmo sabendo que ela 

nunca chegaria a actuar; não aqui nesta estrada perdida na noite e ele 

perdido nela. 

De súbito ganhou sombra. Grande, projectada a toda a lonjura da estrada. 

Podia acabar aqui a narrativa, mas não o farei (outros tempos); deslocou-se 
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para a berma e começou a caminhar às acuas de polegar distendido. Um 

carro, vindo do início da estrada, aproximou-se paulatinamente e passou 

sem mudar de velocidade. A sua sombra havia mudado de sentido e ficava 

mais ténue à medida que o carro se afastava. Voltei-se para o ver esconder-

se no nevoeiro. Não era a polícia, não piscava o pirilampo, mas ainda temia 

as consequências do episódio anterior; porque persiste esta culpa em si, 

apenas em si, porque teme olhares e contactos se sabe que ninguém o culpa 

por algo que não aconteceu. Duas luzes de presença vermelhas e uma 

imensidão de piscas laranjas o aguardavam. Aproximei-se; de lá de dentro, 

de um habitáculo cavernoso, uma voz, afirmou: 

— Queres boleia. 

f
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08. o outro de mim 

Conduzia muito concentrado. As duas mãos no volante, olhos presos à 

estrada em frente. Só a deixavam quando olhava pelo retrovisor, e apenas 

para ver a estrada que ficava para atrás. Olhava muito pelo retrovisor. O que 

era de estranhar. Não encontras o que procuras no meio da noite, numa 

estrada que em não passava um único carro em horas ou dias, sei lá, depois 

daquilo das onze horas. Quanto tempo terei lá estado? Estiveste lá metido 

três dias. Pois estive; vejo agora que qualquer um dos que lá trabalhava 

tomou nove pequenos almoços e três snacks; usaram a casa de banho várias 

vezes, mas em três dessas vezes demoraram significativamente mais tempo. 

Mas não dormiam. Não; alturas havia que pareciam olhar para lá das luzes, 

como se procurassem a estrada; mas nunca dormiam. Pensa melhor; se 

pareciam não dormir é porque andavam adormecidos. Sim; dormiam o 

tempo todo; nunca acordaram; uma acordou com a minha pergunta; sabes 

o que lhe terão feito? Se não sabes, eu também não sei. Pois. Sais aqui. 

Continuas a conduzir apesar de tudo. Sim; apesar de tudo, continuo. 

Obrigado e boa viagem. 
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Ao vê-lo arrancar sentiu-se incompleto. Como se tivesse ficado no carro, 

percorrendo a estrada a um ritmo acelerado. Desta vez não hesitou, numa 

diagonal larga retomou a marcha aproximando-se a cada passo do traço 

contínuo do meio da estrada. Optou desta vez fazer aquilo a que chamaria 

mais tarde, uma aproximação tangencial. Assim, a cada passo faria uma 

sucessivamente menor inflexão da trajectória no sentido da paralela do 

traço contínuo da estrada. Sem estar mais longe, há medida que progredia, 

sentia o meio da estrada cada vez mais fora do seu alcance, pois apenas no 

infinito, atingiria a estrada. Claro está que numa inflexão mais 

pronunciada, dar um jeito à esquerda e depois, já a cavalo do traço 

contínuo, anular a inflexão à esquerda com uma de ângulo igual mas de 

sentido oposto, ou seja, dando um jeitinho pr'à direita. Mas não o podia 

fazer. Tinha traçado um plano: fazer a aproximação ao traço contínuo que 

separa a estrada segundo uma tangente (ou lá o que isso é). E haveria de 

fazê-lo, nem que isso lhe consumisse a eternidade o que se lhe afigurava 

pouco, pois se naquele bocadinho das onze horas se passaram três dias, 

quantos milénios não terão decorrido desde que começou a andar? Tentou 

fazer as contas ao tempo decorrido. Podia cronometrar a passada em função 

dos traços e depois multiplicar pela soma dos traços que já galgou. Mas não, 

não dava. Por vezes a linha era contínua e não tinha contado coisa nenhuma 

desde que começou a andar. Podia medir as sucessivas curvaturas das 
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sombras da Terra projectadas na Lua e calcular assim o número de dias. 

Mas não, não dava. O nevoeiro mantinha a Lua e, de resto, todo o 

firmamento, para lá do seu alcance. Sabia de outras ocasiões que a Lua e as 

estrelas estavam lá no alto, via-as, maravilhava-se com elas. A lua ajudou-o 

um dia a encontrar uma lente de contacto numa berma de estrada. Foi há 

muito tempo, no tempo das lentes semi-rígidas, aqueles pedaços de vidro 

que os oftalmologistas nos espetavam nos olhos, dizendo que era o futuro e 

que os óculos iriam acabar. E as estrelas, tantas vezes as viu e as apontou 

procurando a Ursa Maior. Mas agora não tinha como provar que assim era 

e, por essa razão, via-se incapaz de calcular o que quer que fosse. Podia 

somar os tempos dos desvios que fez, porque a esses tinha-os presentes e 

quantificados – três dias na ULTRA MEGA MAIS, meio dia na estação de 

serviço e duas horas para alcançar o nicho e regressar de imediato à estrada 

–, e obter assim um número bastante aproximado do tempo despendido na 

estrada. Mas não, não podia. Ou melhor, podia, mas não era o que queria. 

Esse cálculo dir-lhe-ia apenas quanto tempo passou em desvios feitos por 

esta ou aquela razão. Nada lhe diziam sobre o que necessitava saber: há 

quanto tempo caminhava e, por acréscimo e simples cálculo, que caminho 

percorreu. Por se manter fiel à função tangente, o traço contínuo estava 

agora mesmo ao seu lado. Bastava deixar o pé esquerdo desviar-se um 

poucochinho para fora e estava calcado – alcançado – o traço contínuo. 
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Havia algo em si que o puxava e chamava o pé, quando este, aéreo, largava 

da estrada e voava, ultrapassando o direito e indo aterrar mais à frente, 

completando um passo. O pé até queria ir, virava a biqueira para fora, como 

que a olhar ou a tactear o ar na direcção do traço contínuo. Ao aterrar 

porém cedia ao poder discricionário da estranha aliança entre a mente e o 

resto do corpo, e lá ia ele, contrariado mas obediente, pisar o risco 

imaginário da tal aproximação tangencial. 

f
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09. branca, preta, vermelha, cor de mel… 

A dada altura, adiantada a caminhada, o nevoeiro deu mostras de querer 

levantar. Não se ia embora, apenas se tornava menos denso, o suficiente 

para o deixar ver as bermas da estrada com maior nitidez. Nelas, 

acocorados junto a cada pequeno poste reflector, aquilo a que, apenas por 

seus olhos grandes e encovados reflectirem mais que os pequenos postes 

reflectores, tomaríamos como pessoas, pois por estarem tão mirrados e tão 

cheios de chagas, os veríamos como cão sarnento, despejo ilegal de obra, 

saco de roupa velha atirado de um carro; um homem, uma mulher, uma 

criança, um velho. Eram só quatro, mas muitos mais lhe pareciam, pois 

grande era a sua miséria, e tão presente era sua a dor que quis acometer-se 

do seu pesar, tratar as suas chagas, lavar-lhes a cara e dar-lhes de comer, 

mas não conseguiu. Antes os viu todos imundos, todos desdentados, todos 

burros, todos maus, todos ameaçadores. Como surgiram assim, de repente? 

Um desses vermes nojentos, uma mulher a cheirar mal, desdentada, com 

peladas no que foi cabelo preto de mulher, com a roupa pendurada pelos 

ombros, levanta-se e aproxima-se dele. Entra em pânico; sente um surto de 

adrenalina percorrer-lhe o corpo; o cheiro dá-lhe vómitos, a sua expressão 
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desconfiada e interesseira fá-lo procurar no bolso a arma que não tem. Que 

queres de mim? Eu, nada; queres-me tu a mim? Se te quero? Se queria 

aquele dejecto em forma de pessoa, pesado na magreza esquelética. Não 

queria admitir, mas queria; queria o seu corpo fétido, queria o seu cheiro 

nauseabundo, queria o seu olhar tenebroso. Queria olhar para ela para não 

ser como ela, queria ter alguém a quem fugir, a quem apontar todos os 

males e todos os defeitos que encontrava em si e nos como ele, queria que 

ela voltasse para o pequeno poste e ficasse lá acocorada e que o nevoeiro se 

adensasse novamente para poder voltar à maravilha do seu universo. 

Rebuscou mais fundo no bolso e sentiu o gosto de sangue na boca. Temeu 

que a mulher lhe pegasse uma doença; que a criança lhe passasse a 

estupidez; que o boçal de boné para trás lhe passasse a sua agressividade; 

que o velho lhe passasse as suas maleitas e as suas pulgas; que o gatuno lhe 

passasse o gosto pelo alheio; que a rapariga lhe desse os filhos todos para as 

mãos; que o drogado lhe passasse o vício; que ficasse burro, que ficasse 

sujo, que ficasse sem casa e sem emprego, que perdesse a família e os 

amigos, que ficasse aleijado e alienado. Não queria olhar para as mamas 

sujas da prostituta que caminhava ao seu lado, não queira imaginar que, 

para lá da berma, lhe bateria nas mamas e na cara, que a faria engasgar-se e 

a deixaria a contar trocos para a próxima dose, entre lágrimas, sangue e 

hematomas; antevia já o nojo que sentiria dela, só dela, por ter deixado que 

LIBERDADE E FATALIDADE



!50

o tocasse; e ainda assim, entre o pavor de ser confrontado com a horda de 

vadios, gatunos, doentes, desleixados e preguiçosos, intumescia. A criança 

puxava-lhe a ponta da camisola e pedia uma moeda para o São João. Ainda 

era cedo para isso, vai mas é comprar hamburgers ou gelados; ou então, 

estoura tudo o que pedincha em porcarias e brinquedos dos chineses. 

Sacudiu-a com um tabefe. Ainda temeu que o fedelho fosse buscar pedras e 

lhas atirasse ou que fosse chamar os irmãos e os primos, todos maus, todos 

sujos; mas não, a criança recolheu à barra rota da saia da mulher e, mão na 

cara, recebeu um raspanete e um tabefe na outra face. Suspirou de alívio. O 

velho tossia, escarrava ruidosamente e fungava tão profundamente que 

fazia gargarejos com o ranho para depois o cuspir, aos arrancos, para um 

trapo. Soltava, nos segundos que as inspirações ofegantes lhe consentiam, 

palavras que ele não compreendia, queixas soltas de vidas esquecidas e 

saúde perdida, fel que crescera da solidão da e loucura, brados embaraçosos 

saídos da fome e do abandono. Trazia na mão uma receita médica 

amarrotada e uma foto de quando era novo. Empunhou a foto mesmo em 

frente à sua face e ele estremeceu. Este velho tinha sido um homem, e antes 

disso, um jovem, e antes ainda, uma criança; teve sonhos, lutou por eles; 

conseguiu alguns, perdeu outros; não reconhecia naquela foto o velho que a 

segurava, mas antes a si próprio. Atrás de si, um agarrado, gritava-lhe que 

se aproximasse da linha separadora. Siga! Siga! À linha. Sempre! Ignorou-o; 
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fez ao contrário do que lhe era gritado para fazer; abrandou a passada 

propositadamente, de forma repentina; olhava para trás com cara de mau. 

A isto, o agarrado, também ele nojento, sem dentes e andrajoso, respondia 

ajeitando o boné, ora para trás, ora para a frente, que escorregava no cabelo 

pastoso, ignorando ou desdenhando, por lhe parecerem vãos, os sinais viris 

de demarcação que ele lhe enviava. Siga! Siga à linha. Sempre! Isto 

intimidava-o mais do que a puta, o fedelho e o jarreta juntos. Via no janado 

uma ameaça real à sua integridade. A mulher e o puto eram pequenos e 

fracos, incapazes de se oporem ao seu ascendente físico; o velho era um 

espectro, preso à vida apenas pela teimosia dos telhudos que não sabem o 

que é melhor para eles; já o janado era um homem que, embora aparentasse 

debilidade física consentânea com a porcaria que metia no corpo, era ainda 

novo, podendo ter força dissimulada para se empenhar numa luta corpo a 

corpo; ronha e maldade, ganhas nas ruas, disputando os melhores sítios de 

estacionamento, conquistando um barraco ou uma galeria de loja para a 

pernoita ou simplesmente fazendo frente à polícia, podiam muito bem, 

pensava, compensar a sua mais do que aparente debilidade física; podia ter 

alguma seringa infectada no bolso das calças ou do casaco, pronta a usá-la, 

sem escrúpulo ou moral, contra mim, que nenhum motivo lhe dei para que 

me odiasse desta maneira; podia ter uma faca, uma navalha de ponto e 

mola, no bolso das calças ou enfiada na meia, cheia de ferrugem e bactérias, 
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que puxaria à falsa fé e ma cravaria sucessivamente nos rins. Porém, nada 

disso aconteceu; tal como tinha rareado, o nevoeiro voltou a cerrar, 

escondendo as bermas e as criaturas acocoradas nos pequenos postes. 

Suspirou novamente de alívio; podia voltar ao seu universo. 

f
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10. no dia em que Sócrates morreu 

A noite permanecia tão escura como misteriosa, o nevoeiro pousava tão 

denso como uniforme, propiciando o surgir de todo o tipo de receios, medos 

e alarmes. Mais do que a visão assustadora de uma catástrofe eminente ou a 

face terrifica de um malfeitor como os que havia deixado para trás ou 

mesmo o galope temível de um animal, era a ausência de qualquer estímulo 

sensorial que o deixava, a princípio, incomodado e, pouco depois, e em 

crescendo, atemorizado. Se nada fizesse, entraria em breve num estado 

paranóico, condição psíquica contraproducente ao desígnio que o movia. O 

facto de nada ver, nada ouvir, não sentir sequer o fresco da noite na face ou 

algo mais do que o nevoeiro sobre os ombros, afectavam-no pela primeira 

vez. Sentia-se perdido e desesperado e olhava e farejava e palpava em volta 

por referenciais, pistas, alarmantes que fossem, que lhe tirassem da alma a 

sensação de estar sozinho no mundo. Mais do que um tremor de terra, um 

assassino com um machado em riste ou um leão correndo para mim de boca 

aberta, era o facto de estar pela primeira vez completamente só que me 

estava a virar o juízo. Cansado de procurar e prestes a ceder ao nada, 

prestes a incorporar o vazio exterior como sustentação única da minha 
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própria existência e, por via disso, perante a minha última escolha, emana 

um brilho argentino que capta a minha atenção: 

—Olá JB. 

—Olá. Não deve ser difícil saberes quem sou. Hesito porém em arriscar o 

motivo porque estou aqui, diminuído, nesta estrada; será por ser quem sou 

e quem por mim se revelou? 

—Acho que não. Talvez estejas aqui por seres uma vítima da frivolidade ou 

da indiferença; talvez estejas aqui por teres atalhada a tua vida às mãos de 

uma rapariga, da mesma forma ligeira que assiste ao urso que assalta a 

colmeia, as abelhinhas que morrem, espalmadas às suas patas cruéis, 

perdidas com o mel que entra na sua grande boca. 

—Tomas-me por abelha. Sou assim tão insignificante? 

—Pelo contrário; digo apenas que sendo abelha, o universo é diferente do 

dos homens e nada é mais importante para uma abelha que a sua rainha, as 

outras abelhas, ovos e pupas e o mel que fabricam. Reconhecerá isso o urso 

ao alimentar-se do mel da colmeia? O bicho poderia sem esforço e sem que 
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por isso o rotulássemos de excepcional, poupar as abelhas durante a recolha 

do mel, enxotá-las, não as espalmar, retirar destramente com a língua, as 

que ficarem presas na boca. Reconhece o urso, apesar de o ser, que são as 

abelhas que produzem o mel que tanto gosta; porque não sente então que as 

deveria proteger, se não por respeitar a sua dignidade, mas para assegurar, 

ainda que de forma egoísta, o seu próprio sustento. No entanto o urso nem 

as vê, quando muito, teme o ferroar que acompanha tais refeições, é como 

se não existissem. Sei que és o Messias, o anunciador de Ptahil mas, coloca-

te no lugar dela; o seu universo é o dos grandes reis, dos palácios 

sumptuosos e do luxo, tu estás numa masmorra que ela nunca viu, tão 

pouco saberá que existe nas condições em que existe, és um nome que ela 

nunca ouviu pronunciar, até que é a mãe dela que lho pede: “Filha! Este 

homem é perverso, prega falsos Deuses, exorta o povo contra os seus 

soberanos”. Que fazes tu? Danças, agradas à tua mãe e arrelias um pouco o 

teu tio. 

—Percebo porque estou aqui. Mas porque estou eu e não outro? Porque não 

Galois ou Gaudi? Estes homens morreram por uma frivolidade do destino, 

impedindo a conclusão do seu legado à humanidade, quer fosse uma 

equação do quinto grau, quer fosse uma catedral que ensombraria tudo o 

que foi feito até então e marcaria o que se faria depois. Percebo porque 
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estou aqui e qual a minha função nesta estrada, só não percebo é porque é 

que eu fui escolhido para representar o que represento. 

—Se achas que serei eu a dar-te a resposta é porque achas que a razão para 

aqui estares deve-se a mim, a uma escolha, ainda que inconsciente, feita por 

mim. 

—Não é esta a tua estrada? És tu que a calcorreias, portanto é tua. 

—Nunca achei que fosse minha. 

—Mas é. E, como tal, é de tua responsabilidade. O que me leva a perguntar-

te novamente: porque estou aqui? 

Ficaram então, por vontade maior que a sua, muito demorados, guardando-

se a espaços e, como se ao tempo falecesse fábrica e os tivesse jogado à 

mercê da graça divina que, por em tão elevada conta ter pelo menos um 

deles, aos dois destacou do sítio onde cuidavam assentar pé um, pescoço 

outro, abrindo-lhes as portas do firmamento, onde penetraram e ficaram, 

pasmos a princípio, puros logo depois, no refrigério de escutar os anjos 

tagarelando no entretém de guiar a máquina do mundo a mando do 
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poderoso. Tanto ou tão pouco tempo depois, que rasgo não tiveram para 

contar o tempo corrido, ele, mais ledo e vizinho da estrada, mas ainda com 

os sons celestiais embalando-lhe o pensamento, chama: 

—JB.? 

—Sim. 

—Se eu te colocar em cima da minha cabeça, ensinas-me a caminhar sobre 

os campos de trigo? 

—Oh, sim. Sim! 

f
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11. cão 

Percorria a estrada com a cabeça de JB. em cima da minha quando nos salta 

ao caminho um cão. Um diabo dum cão que nem era grande nem era 

pequeno, nem feio nem bonito, nem mau nem manso. Um cão sem nota que 

o distinguisse dos demais, não fosse rir à gargalhada. Não rosnou, ladrou ou 

ferrou, não abanou a cauda e deu latidos alegres e estridentes, nem trotou 

na nossa direcção de língua pendente. Limitou-se a rir desabridamente, lá 

da berma onde se encontrava, enquanto apontava com a pata a cabeça do 

meu compagnon de route, como quem escarnece e diz ser aquilo o mais 

ridículo que já viu na sua longa vida de seis ou sete anos de cão. Por me 

deter, espantado com o duplo comportamento do animal, entenda-se: rir-se 

de nós, e ser um cão que ri, aproveitou ele e sentou-se logo ao meu lado, 

desta feita como se sentam os cães e, enquanto amansava o riso, limpava as 

lágrimas com as patas e abanava negativamente o focinho. Era um cão 

rafeiro, de pelo avermelhado e sujo, muito curto, com as quatro patas e a 

ponta da cauda brancas. Tinha as orelhas quebradas e caídas para a frente e 

olhos vermelhos. O riso canino expunha-lhe os lábios negros, assim como 

os lábios dos leões. Mas sem os calafrios e terrores que felinos lábios, 
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acompanhados de ferozes rugidos, causam a quem deles se avizinha. Pelas 

razões óbvias, o contorno negro nos lábios do canito conferia-lhe apenas um 

ar estranho, como se tivesse comido uma barrigada de amoras muito 

maduras, trinchado um choco ou bebido água dos tanques do tintureiro. 

Qualquer uma das razões seria suficiente para uma desabrida troca de 

galhardetes, com derrota assegurada do cão. Mas nem por isso nos demos 

ao trabalho de o criticar ou apenas gozar, tal era o nosso espanto. Eu, 

humano habituado a que cães ladrem, ele, Santo sem memória de tal 

prodígio ou de colega capaz de semelhante milagre. Por o ouvir rir, achamos 

também que falaria. Por isso perguntamos porque ria. Sem querer, fizemo-

lo em simultâneo e com as mesmas palavras, o que fez disparar o raio do 

bicho em mais uma torrente de risota. Desta vez não aguentou e riu até 

rebolar na estrada. Quando finalmente falou fê-lo para dizer que lhe doía a 

barriga e o peito. Só depois se levantou-se sobre as quatro patas e, 

arquejante tornou a custo que nunca havia visto nada mais estúpido que um 

homem com a cabeça de outro sobre a sua. Disse-lhe que era JB., um santo. 

Palavras que pronunciei, o cão desatou novamente a rir e quase rebenta. 

Por entre gargalhadas diz que é mesmo estúpido, e que se é santo, porque 

não faz o milagre do corpinho reaparecido. Explico-lhe que seguia pela 

estrada e ele apareceu e logo nos pusemos a falar sobre a razão de ele, o 

santo, estar ali e não outro qualquer personagem, como Galois ou Gaudi. 
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Pronto! Mas afinal quem são os caramelos, perguntou. Mais decepados? 

Disse-me que era mesmo estúpido, que duas cabeças só aumentavam à 

burrice e, perdido de riso, com o semblante carregado de dor e com falta de 

ar, que tínhamos a mania que éramos os maiores da estrada. Já indignado, 

preparava-me para lhe atirar-lhe um pau à cabeça e seguir caminho, 

quando JB. faz o milagre de me suster a mão e, depois de esperar que o cão 

se acalmasse o suficiente para o ouvir, diz-lhe inocentemente: —Em troca 

de me passear na sua cabeça, ensiná-lo-ei a caminhar sobre os campos de 

trigo. Solta-se do cão uma gargalhada enorme, acompanhada de grandes 

quantidades de baba pela boca e ranho pelo nariz. Riu tanto que caiu para o 

lado, contorcendo-se de dores e o riso deu lugar ao desespero. O corpo, a 

mando de espasmos violentos, assumia poses assustadoras, nada naturais 

para um cão, que ainda que fosse um cão capaz de rir e falar, nada mais era 

que um cão, nada indiferente portanto à violência dos espasmos que lhe 

torturavam o corpo. Deixamo-lo lá por sugestão do santo, que fez o milagre 

de sairmos dali que a tal eu não me atrevia; não que me tivesse apiedado do 

bicho, mas pela vontade negra de o querer ver morrer, morrer de riso. 

Avançados no caminho, incomodado eu com os sopros aflitos e com o 

esgadanhar das unhas no asfalto, mais sereno ele por ser Santo e ter vivido 

num tempo em que os homens eram barbáros, subiam às arvóres e 

caçavam passáros, deixamos de ouvir o sopro aflito e o esgadanhar das 
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unhas no asfalto. No mais piedoso, barra, sinistro tom, algo entre uma 

carícia e uma martelada na cabeça, JB. torna: este não ri mais. 

f
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12. maioridade 

Seguia novamente sozinho pela estrada. Um passo após o outro, pela berma 

da esquerda, olhando a sucessão de pequenos postes, um e depois outro, 

mais um e depois mais outro. Logo os passei a contar aos pares, dois quatro 

seis, para depois os passar a contar às centenas, cem duzentos trezentos, e 

por fim aos milhares. Eram tantos os pequenos postes como era grande a 

recta que havia começado na última curva. A curva onde deixei JB. Fico-me 

por aqui, falou. Pousei-o em silêncio e ao endireitar as costas senti-me tão 

desconfortável como quando o coloquei sobre a minha cabeça. Para dizer a 

verdade, pouco depois de o colocar sobre a cabeça e vencido o desconforto 

inicial de me ver como uma varina e de deixar de temer que JB. caísse, 

passei a não dar por ele, apercebendo-me do meu passageiro somente nas 

alturas em que falava ele ou eu a ele me dirigia. Agora que o pousara e 

voltara a ver a sua face, tão rente ao chão, como se estivesse enfiado num 

buraco no chão apenas com a cabeça de fora, enchi-me da sensação 

impossível de ter arrancado a minha própria cabeça e ter a impressão de 

membro fantasma, de ser o decepado que ainda sente comichão na nuca ou 

no nariz ou tenta alisar a melena, aquele que, perdendo a ligação ao mundo 
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dos sentidos corpóreos, mantinha os sentidos da alma, aqueles de que nos 

falam os prisioneiros de solitária e os tetraplégicos. Entranhou-se então em 

mim um medo paralisante. Não me mexia, não falava, apenas sentia a 

cabeça. Olhava JB., e os meus olhos desfaziam-se em rios; via o seu rosto, 

os cabelos tocando o chão e a minha garganta fechava-se; penetravam-me 

como que me avisando para algo que se passou e que não dei conta, os seus 

olhos redondos de cachorro, olhando tristes para o dono. Foi JB. e o seu 

olhar triste que me fez temer. Não foram os abutres, negros na noite e 

perfilados no separador da berma, que me afligiram. Não foram os chacais, 

do outro lado da estrada, negros na noite, de dentes afiados e lábios 

babados, e perfilados em parada, que me fizeram temer. Não. Estaria aflito 

por deixar João B. à mercê da horda necrófaga, ou estaria temeroso por ter 

de me encontrar, uma vez mais, só na estrada? Na verdade, e por último 

milagre que JB. me concedia, o que se apresentava fero, se fez manso e o 

que se mostrava bestial, se fez caloroso. Os abutres usaram o lustro da sua 

plumagem negra para captar a mais fraca das luzes do céu e com ela 

conjugarem em rápida sucessão, como num bailado aéreo, as letras S; A; I; 

D; A; os chacais, espalharam-se na estrada e, a mando dum implacável 

comandante invisível, fizeram reflectir nos pêlos mais áureos do lombo, 

uma grande seta intermitente que apontava a direcção da recta. 
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Finda a recta, começava a ilusão de percurso completo, quando uma 

bifurcação veio, quando muito, despromover essa ilusão à categoria de 

etapa; o que é bom. Uma etapa vencida, um pedaço quantificável de 

caminho percorrido. Mas isto não era uma corrida, não era sequer uma 

viagem, era uma vida. E dado não haver memória de como ou quando 

começou, está-se na vida e pronto; torna-se difícil saber quantos percursos 

foram já percorridos, se percorremos mais do que um em simultâneo, se os 

que julgamos terminados; poderão na verdade estar apenas em pausa e, 

mais importante para a matemática desta vida que se percorre, quantos 

percursos há pela frente até ao fim daquele do qual não há ligação ou 

regresso. Uma mulher magra, com longo cabelo grisalho, sem requintes de 

cabeleireira, e sorriso doce, aguardava a minha atenção; encostado ao peito, 

segurava um livro, como quem segura um ente querido, um filho que nunca 

quis que crescesse; a espaços acenava, inclinando ligeiramente a cabeça 

para o lado, não me recordo qual, e abrindo o sorriso, como se me 

conhecesse desde sempre. Porém, a minha cabeça estava lá atras. Lá atras 

quando perguntei a JB. porque não cumpriu a parte dele, porque não me 

ensinou ele a caminhar sobre os campos de trigo. Estava triste e angustiado 

e sentia-me verdadeiramente enganado e perdido, apesar dos abutres e 

chacais continuarem, persistentemente, a indicar-me o caminho da saída. 

Disse-lhe que o coloquei sobre a minha cabeça, sofri o escárnio, expus-me 

Pedro Azevedo



!69

ao ridículo porque, tal como o vento, queria caminhar sobre o trigo, roçar o 

meu corpo etéreo nas suas espigas, vogar pela seara sem que dano algum 

lhe impusesse. E queria, se tal me fosse dado a saber, como transformar 

aquele trigo em pão. JB. olhou-me como se apercebesse que eu não era tão 

esperto como ele esperava e perguntou-me que tirara eu deste percurso 

conjunto; e mais me perguntou, que deixara eu de mim pelos sítios por 

onde passara e que iria deixar nos sítios por onde passaria. Cada qual na 

sua vez, que não é segunda nem primeira, sem antes e sem depois, os 

abutres comeram os lombos dos chacais e os chacais mataram e comeram o 

lustro das penas dos abutres; ficaram os seus brilhos, intensamente 

desaparecidos do céu e da estrada. Parti sem certezas nem fé. 

Dona Inha deu dois passos, os necessários para chegar lá do fundo, onde 

acenava, até junto de mim. Chegado finalmente, o corpo alcançava a alma, à 

bifurcação, parei. Sempre sorrindo, puxou-me de encontro a si e ao livro. 

Apertando-me firmemente, sujeitando-me a mim e ao livro no nosso meio, 

perguntou: Sentes o Seu Poder? Sentia apenas o volume do livro contra o 

meu peito, a sua capa dura com gravação a ouro quente e os seus cantos 

arredondados carregando o meu plexo celíaco. Sentes o Seu Poder? 

Perguntava de novo. Sentia que podia incomodar, que não era algo que se 

fizesse a quem quer que seja, especialmente a um desconhecido; mas o 
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sorriso de dona Inha era tão doce, havia tanta bondade naquela agressão 

que me apeteceu deixar-me levar pelo poder de um livro duro e frio. 

Suponho que se lho perguntasse, me responderia que era purificadora a sua 

dureza, que era libertadora a sua frieza. Sorri pela primeira vez naquela 

noite. Dona Inha respondeu sorrindo mais e inclinado mais a cabeça. 

Inclinei a minha no sentido oposto e vi no seu pescoço, exposto pelo cair do 

cabelo para as costas, o jugo que o tolhia. Recuei. Destaquei-me de dona 

Inha. No sobressalto, quase deixou cair o livro. Abriu muito os olhos e 

deixou de sorrir. Ao afastar-me de Dona Inha, ainda a ouvi, chorando, 

gritar-me que o jugo era doce, que era um jugo de amor e que o livro, tinha 

imenso, imenso Poder. 

Dom Carlos Álvaro aguardava a poucas centenas de metros mais adiante. 

Era medonho. Muito alto e gordo e crespo, não sorria mas bufava. Tinha 

uma mão ao alto mas não acenava; fechada, contava histórias de conquista. 

A outra segurava um livro que apontava na minha direcção, incitando-me à 

luta. De lá do fundo, gritava: Sentes o Seu Poder? Suponho que se lhe 

perguntasse porque era tão poderoso aquele livro, me diria que era por ser a 

resposta às perguntas de ontem, hoje e amanhã. Porque era um livro saído 

das luzes e que traria luz a quem o lesse e quem não o lesse e ainda que o 

tivesse lido não tivesse ficado por aí impressionado com o seu poder ou 
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tivesse descoberto a sua verdadeira face seria guiado por aqueles que em o 

lendo ficariam eles mesmos iluminados e capazes de conduzir o caminho de 

todos rumo a um outro fim da história. Não tinha como evitar Dom Carlos 

Álvaro. Estava no meu caminho. Não que o caminho fosse estreito e não 

tivesse eu alternativa senão a de passar junto a Dom Carlos Álvaro; não que 

reagisse ele a uma eventual mudança de rumo da minha parte, tal como 

quando se muda de lado do passeio ou mesmo de passeio para evitar um 

pedinte, um vendedor ambulante de serviços de televisão por cabo, e se 

metesse ao meu caminho; não que ele fosse um conhecimento distante e 

algo incómodo, cujo olhar se evita em vão e não fica senão um cumprimento 

constrangido e umas perguntas de circunstancia —Então pá! Tá tudo?—. 

Dirigia-me a Dom Carlos Álvaro porque havia uma ideia perdida no livro, 

nunca lida e muito menos praticada, que era irresistível. Com a ideia deste 

livro poderia finalmente voar sobre os campos de trigo. Disparate!, retorque 

Dom Carlos Álvaro. Este livro é todo ele sobre poder, não o sentes? Voar 

sobre campos de trigo. O livro não foi feito para isso, disse-me secamente. 

Porém, era exactamente isso que eu faria com ele, respondi. Vai-te! E muda 

de passeio, ordenou. 
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13. interlúdio 

Saiu dali. Mas não mudou de passeio. Ficou pelo meio da estrada, como se 

nada tivesse aprendido desde a altura em que, sem saber como nem porquê, 

começou a andar. Voltara ao mesmo, os traços sucediam-se infindáveis, a 

noite permanecia envolta em nevoeiro, e o brilho que o guiara ao encontro 

de Dona Inha e de Dom Carlos Álvaro, onde quer que fosse que tivesse o 

tivesse guiado e fosse qual fosse o propósito da saída apontada, há muito se 

havia incorporado no luzir baço do nevoeiro, da noite, apontando todas a 

direcções e, ao mesmo tempo, direcção alguma. Sentia-se novamente 

perdido; não que momentos antes não o estivesse, mas apenas porque, na 

presença de Dona Inha, de Dom Carlos Álvaro, não pensava em como se 

sentia perdido. Junto dos personagens e dos seus respectivos livros, havia 

nele uma inconsciência naquele caminho aparentemente sem referencias; 

sem saber onde se encontrava, sabia-se algures, reconfortado por estar ali e 

não em outro lugar. O simples propósito, simples apenas na acessão do 

objecto identificador de destino da acção ou da atitude, complexo no 

sentido da inquietude do relacionamento, da expectativa gerada e da 

barragem comunicacional; o simples propósito, dizia, de existir um 

LIBERDADE E FATALIDADE



!74

Pedro Azevedo



!75

propósito, de ter algo, alguém com quem se relacionar, aparte de si próprio 

e dos caminhos suscitados pelos encaminhados solilóquios, era para ele um 

conforto em si mesmo, um fim alcançado embora, se parasse para pensar, 

ainda que diante de D. Inha e de D. Carlos Álvaro, saber-se-ia 

irremediavelmente longe e desterrado de si e de todos. O caminho proposto 

era enigmático, pois era um caminho com duas direcções opostas. Caminho 

e não caminhos, pois D. Inha e D. Carlos Álvaro não desvendavam 

caminhos diferentes e com direcções opostas; tampouco partilhavam um 

mesmo caminho que seguiriam em direcções opostas; da mesma forma, não 

mostravam dois caminhos separados com direcções idênticas. Na verdade, 

apercebeu-se que nada opunha D. Inha a D. Carlos Álvaro, nem caminhos 

nem direcções. A oposição e disputa entre ambos, estava entre cada um 

deles e o livro que respectivamente seguravam e brandiam. Parecia haver 

em cada um deles uma contradição insanável, uma falsidade necessária à 

justificação da sua existência: sem essa falsidade, sem esse pecado, D. Inha 

e D. Carlos Álvaro nunca poderiam existir. E foi com grande mágoa que ele 

os abandonou pois tão puro era o caminho, tão impossível de não seguir, 

tão cheio de sentido e plenitude que bastaria tomar o lajedo apresentado, 

com passos firmes e largos, que deixaria de haver estrada, nevoeiro ou 

solidão. Não fosse pela oposição que os seus donos a ele faziam e partiria 

por esse caminho fora, entregando-se a ele incondicionalmente. Curioso 
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como tão fácil parece ser destruir o que se diz defender. Sentia-se capaz de 

morrer por livros como aqueles e pelo caminho que eles pavimentavam, 

mas nunca poderia seguir um caminho cujo porteiros são Dona Inha ou 

Dom Carlos Álvaro. Restava-lhe então encontrar-se na perdição da estrada, 

na sua reconfortante imediatez, onde passado e futuro são coisas de outros 

universos, de outros livros. Embora a estrada fosse todo o seu universo, não 

havia nela lugar a campos de trigo, e sobrevoá-los sem lhes causar dano era, 

naquele momento, algo incompreensível. 

f
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14. o padeiro 

Adiante, um brilho áureo emanava da escuridão. Aproximando-se, pode ver 

detalhadamente a origem de tal fulgor. O chão que pisava, os riscos que o 

delimitavam, a mansão que ali se impunha – suas paredes e janelas, telhado 

e caleiras, muros e gradeamentos, relva e arbustos do jardim, eram feitas de 

ouro puro. Apenas ouro seria banal, pois era trabalhado em filigrana 

delicada, e suas reentrâncias e rococós recheadas a safiras, rubis e 

diamantes. Até o rouxinol que, desperto, se preparava para docemente nos 

adormecer, era de ouro e jóias. A corsa aninhada junto ao alecrim de ouro, 

de ouro era, matizada de platina. O sapo junto ao charco pintalgado de 

nenúfares feitos de rubis, tinha olhos de esmeralda e língua de opalas. Os 

ovos no ninho do pisco pertenceram a um tal Nicolau e, ninguém sabe como 

ali foram parar. Que formidável riqueza se vive nesta casa! Que esplendor 

emana. Que fortuna antiga a deterá? Que génio foi capaz de produzir 

tamanha acumulação? Sai ao alpendre um homem, pouco mais do que um 

rapaz, de cara ensonada e algo temerosa, como se temesse ser furtado ou 

roubado, o que não é a mesma coisa, quer se considere a forma, quer as 

repercussões que daí advêm. 
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—Olá. Que fazes para seres tão rico? 

—Sou padeiro. 

—Padeiro? 

—Sim, padeiro. O maior de todos. O meu pão é alimento diário de milhares 

de milhões de pessoas. Pode até dizer-se que alimento meio mundo e dou 

trabalho à outra metade; sem mim, a economia ruiria, seria o fim do pão, 

seria a fome. 

—É meritória a tua empresa. Deves ter muitas padarias. 

—Não. Nem uma. 

—Então muitas lojas de venda de pão. 

—Não. Nem uma. 

—Ok. És produtor de cereais. Tens quintas e mais quintas de campos a 

produzir trigo e centeio e milho. 
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—Não. Nem uma. Ou melhor, tenho uma quinta mas serve apenas para as 

férias. 

—Então que fazes tu? E como és tão bem sucedido? 

—É muito simples: compro a totalidade da produção de pão de cada padaria 

no dia anterior a ela ser realizada. Isto é, garanto ao produtor que tudo o 

que ele conseguir produzir, eu vou comprar com um pequeno desconto. 

—Só isso? 

—Sim, mas não só. Dou instruções ao padeiro para que, no dia seguinte, 

venda a minha produção, às lojas e ao público, ao preço que normalmente o 

faria, acrescida de uma pequena comissão. 

Como vês, sou o garante da estabilidade do preço do pão, responsável por 

milhões de postos de trabalho e combato a fome dos pobres de forma mais 

eficiente do que todas as organizações do mundo combinadas. O meu papel 

é fundamental e insubstituível. Sem mim, a produção de pão flutuaria de 

forma irracional, originando indesejadas flutuações no seu preço. Sem mim, 

haveria incerteza, e a incerteza é má para a economia: os produtores com 
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medo de não venderem tudo, produziriam menos pão; as pessoas afinal 

queriam pão e, em face do aumento da procura, o preço seria inflacionado, 

com custos elevados para as populações mais desfavorecidas. Por outro 

lado, ao produzirem menos pão, os padeiros comprariam menores 

quantidades de farinha, lançando o caos a montante do ciclo de produção 

do pão. É como te digo, deveriam chamar-me para governar os países. 

Trataria de aplicar a fórmula do mercado a toda a esfera do estado: tudo 

contratualizado, transparente e sem incerteza. 

—Se assim o pões, é porque é verdade. A propósito: toda esta conversa 

sobre pão, deixou-me com fome. Dás-me um pão? 

—Nunca trago pão comigo; tão pouco entra pão na minha casa. Poderás 

adquirir os que quiseres numa das padarias, lá mais adiante. 

Despedi-me do padeiro interrogando-me de como seria o mundo, no geral, 

e o negocio do pão, no particular, se ele morresse e, com ele, o seu negócio. 
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15. luíses 

Ainda a pensar na morte do padeiro e no que terá acontecido de errado para 

que ele possa existir, dá de caras com o que aparentava ser, nada mais nada 

menos, e ainda muito lá ao longe, o fim da estrada. Àquela distância assim 

parecia, pois a casa que começava a elevar-se à medida que dela se 

aproximava, e ainda que longe, tomava já proporções gigantescas, 

assumindo-se como o remate perfeito para o longo caminho. De igual 

forma, dissipara-se o nevoeiro, como se obedecesse à imponência daquela 

casa, abrindo alas. E dia seria, não fosse a casa tapar o sol que querendo 

subir, não o fazia acima da casa. Aparecia muito larga para as pontas e 

muito alta no meio, com torreões que mais pareciam arranha céus, e era 

estendida para os lados, abatendo progressivamente na altura mas 

continuando, continuando, quase até não caber na vista. Valentes muros de 

pedra escura se interpunham entre a casa e o passante, alteando-se a cada 

passo que se dava na sua direcção. Os muros protegiam uma casa que, para 

lá da forma de montanha isolada e perdida na planura difusa sobre a qual a 

toda a estrada assentava, se caracterizava por ter paredes lisas e 

praticamente sem janelas. Pequenas frinchas, sem vidros, cortinas ou 
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sardinheiras no parapeito, era tudo o que cortava o imenso deserto que 

eram aquelas paredes. Dessas estreitas fendas assomavam canhões, lança 

rockets e rampas de mísseis balísticos. Os poucos terraços existentes, pois 

quase todos os prédios eram encimados por pináculos de catedral e 

rematados com bandeiras, não tinham cadeiras de encosto ou roupa a secar, 

nem grelhadores a carvão ou floreiras, nem escorregas, hortinhas ou 

piscinas. Estavam ocupados por ninhos de metralhadoras rodeados de 

sacos de areia, antenas de radar e heliportos. 

Embora intimidado, continuou percorrendo a estrada, aproximando-se com 

cada passo da casa que inicialmente lhe parecera uma montanha impossível 

de escalar, depois um castelo inexpugnável e agora, já mais perto, um 

bunker proeminente, ao contrário. Distinguia dali figuras sobre os muros, 

patrulhando o perímetro, em rondas cruzadas e dobradas, equipados com 

capacetes, telecomunicadores e armas, muitas armas. Ligando duas torres, 

que de tão semelhantes, se diriam gémeas, um grande passadiço servia de 

suporte a um néon onde se podia ler "LIBERDADE". Por ser tão grande e 

por tão a eito lhe estar dirigida a estrada, parecia mesmo que esta iria 

terminar ali, naquele casarão monumental, como se o propósito da estrada 

fosse conduzir os viajantes até àquele destino. O encurtar da distância e um 

melhor olhar, revelaria que tal não era assim; a estrada, a escassas centenas 
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de metros do portão principal, fazia uma curva apertada e depois uma longa 

contracurva, envolvendo a casa pela metade, ao estilo de rotunda, como se 

nada com ela quisesse mas, ao mesmo tempo, fosse atraída por esta 

magnificência e não resistisse ao seu apelo senão parcialmente. Também ele 

não resistiu à curiosidade de saber quem lá morava e abandonou a estrada 

em direcção à casa. Logo, luzes de holofotes vindas de helicópteros e dos 

muros o iluminavam, e altifalantes a berrar lhe diziam que ficasse quieto, de 

joelhos e com as mãos atrás da cabeça. Julgou tratar-se de uma broma, mas 

quando os bromas dispararam sobre ele e o sujeitaram com violência, 

percebeu que se haveria metido num sarilho. Um todo o terreno enorme 

veio buscá-lo. Encarapuçado, temeu pela vida. Pouco tempo depois, algures 

numa pequena sala, dentro da enorme casa, no que parecia ser uma prisão, 

foi-lhe retirado o capuz. 

Numa sala branca, sem móveis ou decorações que dissuadissem o cativo de 

pensar que não estaria noutro sítio que não fosse o vestíbulo de um 

presídio, uma das paredes tinha um espelho, na adjacente uma bandeira 

como as que vira nos torreões da casa, na outra uma porta e, na parede em 

frente ao espelho, pintada a negro sobre o branco, uma palavra: 

LIBERDADE. Estava ali como convidado; não estava preso, nem a sua 

liberdade estava cerceada; tinha apenas se aproximado da casa e, como no 
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passado, pessoas mal intencionadas, tinham entrado nos domínios da casa 

e feito grandes maldades aos seus habitantes, à sua propriedade e à 

prosperidade geral da população, foram obrigados, obrigados era a palavra 

certa, a implementar este tipo de precauções com todos os que mostravam 

intenção de se dirigir à casa. Que os desculpasse, estava livre, podia sair e 

percorrer a casa a seu belo prazer. Um residente haveria de o acompanhar 

em permanência, para que nada lhe faltasse e melhor pudesse compreender 

o que, pela casa, haveria de encontrar. Foi pois, casa adentro, acompanhado 

por uma jovem, simpática e pronta a orientá-lo pelos meandros que tinha 

pela frente. Dizia-lhe com ar pueril que a casa era a mais livre de todas as 

casas, onde todos podem exercer o seu direito a empunhar armas, sinal 

inequívoco de liberdade. Na verdade, que outra casa permite aos seus 

moradores tais direitos. Ele enunciou duas ou três casas, aquelas mais 

sonantes de que se lembrou. A jovem atalhou, lembrando com um sorriso 

severo, que nessas casas, ao contrário das de cá, as pessoas usam armas 

porque são más e não porque amam a liberdade. Agarrando-lhe o braço 

pelo cotovelo, disse sorrindo que deveria ter sempre isso em mente e evitar 

tais comparações que, por precipitadas, poderiam ser alvo de más 

interpretações. Prosseguiu, apontando para os torreões mais altos, que era 

dali que a casa era governada, onde os luíses eram trocados por 

comodidades e futuro para os habitantes da casa. Luíses, perguntou. Luíses, 
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passou a explicar, algo surpreendida pela ignorância demonstrada, é a 

nossa maior riqueza. Com eles compramos e vendemos uns aos outros tudo 

o que possa imaginar, até outros luíses; com eles compramos coisas que não 

temos a outras casas e é também com luíses que vendemos coisas que 

outras casas não têm, necessitem ou não delas. Os luíses são maravilhosos; 

sem eles não haveria liberdade, nem nada do que vê à sua volta, dizia. 

Provavelmente nem haveria esta casa. Intrigou-o a forma como com aqueles 

luíses uma casa podia ser tão vasta e poderosa. Foi-lhe então pacientemente 

explicado pela jovem que os governantes da casa incentivavam outras casas 

a comprar e vender em luíses, isto é, só aceitavam comprar em luíses e 

quando vendiam, apenas o admitiam por troca com luíses. Desta forma, os 

luíses funcionavam como factor de entendimento e transparência das trocas 

entre todas as casas. Observou então que muito do que via no já longo 

passeio que tomavam, que muitas, muitas das coisas que via, foram 

compradas a outras casas. Teriam por certo sido pagas com luíses. 

Respondeu sem confirmar ou refutar. Na verdade, disse, compramos 

muitas mais coisas a outras casas do que as outras casas nos compram a 

nós; também compramos mais coisas a outras casas do que coisas 

compradas aos habitantes desta casa; a liberdade tem custos, mas vale bem 

os sacrifícios que se tem de fazer para a manter. Perguntou então como 

faziam para ter luíses suficientes para comprar continuamente às outras 
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casas. A resposta foi inesperada e simples de alcançar: fazem-se tantos 

luíses quantos os necessários para podermos pagar tudo o que se pretende 

comprar. Mas, perguntou, dessa forma os luíses pouco mais valem do que o 

material em que são expressos; o que impede uma casa de deixar de aceitar 

luíses ou optar por vender as suas coisas no equivalente ao seu luís? O 

sorriso desapareceu do rosto da jovem e foi substituído por algo que apenas 

conseguia descrever como uma aterradora surpresa. Bem, é o fim da nossa 

visita, disse de forma seca. Por favor aguarde aqui por alguém que o virá 

buscar para o acompanhar à saída. Deixou-o sentado numa cafetaria, pediu 

que lhe enchessem pela terceira vez a chávena com café aguado e reiterou a 

absoluta necessidade que não saísse dali até que alguém o fosse buscar. 

Não teve de esperar muito por quem o viria buscar. A mulher com ar juvenil 

assomou à porta e apontou na direcção dele. Um destacamento composto 

por três capangas enormes e um homem pequeno abordaram-no. 

Sem cumprimentar ou se anunciar, o homem pequeno transmitiu-lhe que 

lhe havia sido comunicado que não soube usar da melhor forma a liberdade 

que lhe foi gentilmente concedida pela cidade. Estranhou, pois se por um 

lado via a palavra liberdade escrita por todo o lado, ainda não tinha sentido, 

muito pelo contrário, que a liberdade existisse sequer naquela cidade. O 
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homem pequeno cresceu na mesa, debruçando-se sobre os cotovelos 

apoiados na mesa, e disse-lhe que era precisamente esse tipo de 

comentários que desfavorecia a sua situação e tornava precária a estadia em 

liberdade na cidade. Muitos antes dele haviam também incorrido em 

erróneas interpretações acerca da cidade e, com as suas opiniões 

inapropriadas e totalmente infundadas, interferiam com a liberdades dos 

cidadãos da cidade, fazendo-os duvidar da pureza da liberdade que 

possuíam por serem cidadãos de tão magnífica e livre cidade. Perguntou 

então ao homem pequeno que sucedia aos que, como ele e ainda que de 

forma involuntária, desvalorizavam a liberdade que lhes era oferecia. O 

homem pequeno encostou-se na cadeira, acendeu um cigarro, deu uma 

longa passa e disse, expirando o fumo na sua direcção: Nada. Nada lhes 

acontece. Aliás, não me lembro de ninguém que não tenha sabido apreciar e 

experimentar a liberdade que lhe foi oferecida. E continuou: Perguntou à 

sua acompanhante, e perdoe-me por ler “Mas dessa forma os luíses pouco 

mais valem do que o material em que são expressos; o que impede uma 

casa de deixar de aceitar luíses ou optar por vender as suas coisas no 

equivalente ao seu luís?”. O facto de o homem pequeno ter retirado uma 

folha com algo que disse ele minutos antes, de um dossiê que lhe foi 

passado por um dos capangas, deixou-o muito inquieto e ansioso. O homem 

pequeno continuou: Se tanto deseja saber, eu explico; mas deixe-me dizer-
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lhe que a sua pergunta é uma grave violação da liberdade que lhe 

proporcionamos. E por fim, o homem pequeno disse: Reparou que temos 

montado um forte sistema defensivo da nossa cidade; ora, essa defesa não 

existe apenas para evitar que a liberdade seja posta em causa cá dentro e à 

volta da nossa casa; ela existe também, e sobretudo, para assegurar que a 

liberdade não é posta em causa por outras casas vizinhas à nossa; se alguma 

casa ou alguém numas das outras casas puser em causa a liberdade que 

tanto nos custou a implantar e manter, não temos alternativa senão, em 

acções de legítima defesa da liberdade, actuar na casa que nos ofende, de 

modo a eliminar a ameaça à liberdade; compreendeu? 

Fechou levemente os olhos e engoliu em seco. Depois, e a custo, disse que 

agradecia a liberdade que lhe foi concedida mas que estava na hora de 

seguir o seu caminho. Pedia que o levassem de volta à estrada. Sentado em 

frente ao homem pequeno ladeado de capangas, imaginava que preso pela 

noite e pelo nevoeiro, estaria mais seguro. 

f
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16. livre!? 

Costas voltadas à casa da liberdade, sinto-me novamente em condições de 

continuar o percurso que, apesar de nunca o haver traçado, nem tão pouco 

saber onde me leva ou mesmo de onde me trouxe, vi, nos momentos que lá 

passei, ameaçado. Admito que possa ter entendido mal o que me foi 

proposto na casa; muitos vivem vidas felizes, sentindo-se livres na sua acção 

e livres para se exprimirem como entendem. Temo porém que a diferença 

entre sentir-se livre e ser livre não passe de um conceito, e ainda por cima, 

um conceito político. Na casa da liberdade, na casa amarela, na casa da 

praia ocidental, e em tantas outras casas, como a casa dos trabalhadores ou 

a casa dos césares, poder-se-á argumentar que se alguém se sente livre, logo 

é livre, pois essa é a condição necessária e suficiente para se ser realmente 

livre. E daqui se pode extrapolar e dizer que a distinção entre sentir-se livre 

e ser-se livre não tem razão de existir, servindo apenas os interesses 

subversivos de alguns, malandros, que passam a vida a protestar, que 

atentam contra a preciosa liberdade conceptual, instrumentalizando-a, e 

criando o seu próprio conceito, como nada mais do que uma fachada para 

alcançar objectivos velados e geralmente contrários à sua acção e ao seu 
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discurso; malandros! Deixo esses pensamentos sobre o que se faz pela 

liberdade e, mais importante, o que se faz em nome dela, e parto em busca 

de estar de novo na estrada, e que sentido fará dizer se, estando eu 

ocasionalmente acompanhado ou ocasionalmente só, estou livre ou estou 

cativo, ou se alguma vez estive outra coisa. Poderei pensar que estou livre 

para abandonar a estrada a qualquer altura e juntar-me a uma qualquer 

casa, das muitas pelas quais já passei ou a uma pelas quais virei a passar. 

Poderei inclusive assentar na minha própria casa, construída ou alugada 

mesmo à beira da estrada ou então, mais dela afastada, numa ruela 

perpendicular, capilar, retirado eu da tentação de à estrada regressar, por 

efeito simples da distância, caso o teto deixar entrar água, as térmitas 

começam a roer as fundações ou, simplesmente, o apelo do caminho for 

maior que o calor da lareira ou do chilrear das crianças. Imagino que 

poderei me sentir livre, ou cativo, em qualquer uma das situações. No 

entanto não abandono a estrada. Não porque não o queira fazer, nem 

porque não o possa fazer. Tampouco a não abandono por não a poder 

abandonar. Não a abandono apenas. Estou livre de o fazer e, ao mesmo 

tempo, livre para não o fazer. Em todo o caminho já percorrido, foi apenas 

na casa da liberdade que percebi que a poderia perder, à liberdade. Antes de 

nela entrar, na casa da liberdade, não me haviam falado em liberdade e não 

tinha consciência dela como algo que me assiste, nem sabia que a liberdade 
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poderia existir qual bem precioso, qual vitamina que permite a existência 

aos seres, qual fim último da felicidade. Tinha a liberdade de não saber o 

que isso é, a liberdade ignorada como valor supremo da vida em sociedade 

e, como em tudo que é absoluto, a liberdade tal qual, de nada vale, nada diz 

a cada um e nada significa em sítio algum. Apenas quando a liberdade me 

foi entregue como um bem pronto a vestir, e com um necessário preço a ela 

associado, e senti que não me servia na cinta, é que tomei consciência do 

seu real valor, do peso da sua existência. Agora que estou de volta à estrada, 

poderei pensar que estou livre porque nada mais me cinta. Não 

experimento fome nem sede neste caminho, nem ânsia, nem desejo que me 

conduzam a acção; no entanto comi e ansiei. Neste caminho nunca me vi 

preso porque nunca, até então, me havia visto livre como agora que deixei a 

casa da liberdade. Vejo agora, olhando tanto atrás como à frente, que não 

tenho alternativa à liberdade; estou, nesta estrada, condenado a ser livre. Se 

a liberdade me condena, condenando-me a ser livre, até que ponto poderei 

então não ser, efectivamente, livre? Se não sou, nem poderei deixar de ser 

livre, resta-me então sentir-me livre ou sentir-me cativo, ainda que iludido 

em qualquer dos casos, por mim próprio, pela casa a que pertença ou pelo 

caminho que levo. Esta será pois a única conclusão que poderei retirar desta 

estrada: que, tal como a liberdade, também a própria existência do percurso 

tem razão de ser, de existir, enquanto eu sentir que ele existe, exista ele ou 

Pedro Azevedo



!97

não; e que todos aqueles com quem interajo ao longo da estrada, são eles 

próprios criações de si mesmos, seres que existem e que são livres porque 

assim se sentem e entendem que o devem ser; não haverá portanto uma 

estrada, mas milhões delas, todas sobrepostas, cruzadas, entrelaçadas, 

paralelas, cosidas umas às outras, onde cada um tem a sua e que percorre e 

que corta com as de todos, ou com as de alguns apenas. 

f
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17. qué cosita es? 

Lá mais para a frente, muito depois de ter passado pela casa da liberdade, 

para lá da casa da angústia, a seguir à casa onde todos os que tinham o lado 

direito da face branco perseguiam e matavam todos os que tinham o lado 

direito da face preto, e donde teve de passar ao largo por não ter nem preto 

nem branco que valesse a pena em nenhum dos lados da face, o direito ou o 

esquerdo, muitas passadas dadas depois de deixar de ver a última das casas, 

encontrou uma casa pequena. Tão pequena era, que a fachada estava 

inteiramente preenchida por uma porta de entrada de tamanho comum, 

uma pequena janela com quatro vidros por cima desta e um telhado de duas 

águas, muito pequeno, vermelho e abrupto. Apenas uma lamparina de latão 

com vidrinhos vermelhos, pendente de um gancho de ferro pintado também 

de vermelho, quebrava a absoluta simetria da casa. Às reduzidas dimensões 

da largura da casa, imaginou que tivesse igual fundura pois, ao ver a dona 

da casa sair pela porta da frente, que seria a única porta, viu, por trás dela 

indícios de quintal comprido e povoado de tudo quanto brota da cornucópia 

da abundância pois a ele chegavam odores de pereiras, limoeiros, rosas de 

Santa Teresinha água fresca e sombra. Apesar de nada mais lho dizer, 
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entendeu isto como uma indicação segura que o mais certo seria a casa 

começar e acabar naquela soleira. Como seria então esta casa por dentro?, 

teria dentro?, seria espaçosa, seria ínfima, seria um portal para um outro 

universo (o que é estúpido, ou não, pois se o universo é tudo, é o inteiro e 

que nada mais conhece fora de si próprio, não poderá haver nunca um 

outro, ou outros mais, universos; quando muito, haverá multiverso, uma 

pluralidade de universos, com realidades materiais e temporais distintas, e 

aí sim, aí poder-se-á pensar existir uma quantidade imensa de pontos 

especiais que os entre liguem). Seria, continuou conjecturando, uma 

simples fachada teatral ou cinematográfica? Não podia, da berma da 

estrada onde se encontrava, retirar qualquer tipo de conclusão. 

A senhora, muito surpreendida com o nevoeiro, mas não com a sua 

presença, tirou uma capa de chuva branca e vestiu-a por cima do vestido 

que tinha, como que a querer abafar o exotismo do carmesim de que era 

feito o vestido, às bolas brancas; as várias saias brancas por baixo do 

vestido, enchiam-no; o vestido continuava para cima, justo, em jeito de 

corpete e rematava num decote elegante; as mangas eram curtas e tinham 

folhos nos ombros. Ainda à soleira, apertou apenas um dos vários botões da 

capa; não colocou o capuz para não estragar o cabelo negro, ornado com um 

pente de osso de baleia, cravejadinho de rubis. Puxa de um leque, que abre 
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com estrépito  graça, e coloca-o em frente ao rosto pintado, deixando-o ver-

lhe apenas os olhos negros sorridentes. Ao seu lado, um gato negro. Avança 

na sua direcção, vencendo sublime a porta da cerca branca que o gato, 

tendo corrido sem ruído à frente, destramente abriu para a deixar passar; à 

distância de um sopro, quando já sentia os pelos dos braços eriçarem-se na 

sua direcção, vê que ela baixa o leque, cola os lábios vermelhos ao seu 

ouvido e, como quem espreme o gatilho de uma carabina de forma tão 

gentil quanto devastador será o disparo que se sucede, solta levemente: 

– Qué tal? 

Estremece. Estremece ela com ele. Estremecem. 

A casa era afinal, a porta para um outro universo. 

f
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18. o jardim 

O jardim era deleitoso. Os pássaros vinham debicar-nos o cotão dos 

umbigos, os leões passeavam vagarosos, ronronavam aos nossos pés e 

pousavam as suas cabeças nos nossos regaços. Os pardais tinham a 

majestade dos cisnes e os ratos o porte dos elefantes. O mar era sempre 

ondular manso e os peixes, mesmo os maiores e mais vigorosos, deixavam-

se apanhar pela mão mais indolente. O céu tinha algodão doce espalhado 

pelo azul turquesa, o ar era sempre fresco, a brisa era sempre doce e nunca 

nos cansávamos de estar sentados nas cadeiras das esplanadas. As gazelas 

deixavam-se comer pelos chacais, oferecendo os seus pescoços brancos e 

estes deixavam-se fenecer ainda novos, antes da sua carne ficar velha e rija, 

alimentando a erva que crescia tenra dos seus lombos defuntos e era pasto 

verde perpétuo. Não havia lojas nem nada que se pudesse delas querer. 

Tudo que à imaginação ou à necessidade falecia, estava ali à mão de semear, 

sem esforço nem encargo. Não havia estes nem aqueles; não havia nós ou 

eles, nem os outros; nem comigo. Ninguém tinha umbigo. O fogo ardia sem 

queimar a sarça, as palavras tinham um só sentido e as mãos eram deixadas 

abertas. Os olhos não se cansavam a contemplar o infinito, ora o diurno, ora 
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o nocturno, ora os outros todos que os unem e definem. A pele e os lábios 

não secavam pelo suave roçar do vento, os cabelos não se despenteavam 

com a velocidade. O torpe era belo, o horrível tinha graça, a ferocidade era 

amena e a voragem fazia cócegas. Cócegas faziam também as formigas, as 

primeiras convidadas dos piqueniques; as baratas comiam as migalhas mais 

pequenas que os bicos dos pássaros não conseguiam apanhar e, depois de 

crescidas e gordas, deixavam-se embeber em chocolate de leite para deleite 

pantagruélico. O milho era doce, e já crescia com o mel ou com a manteiga 

brotando, cobrindo as espigas. Todas as cores pertenciam ao arco-íris, todo 

o amor era para sempre e todos os copos, do vidro mais fino, nunca se 

quebravam e nunca ficavam vazios. O vinho não embebedava nem 

machucava o estômago; o tabaco não matava. Não havia pó que pousasse 

nos móveis, nem se passavam as roupas a ferro. Podíamos rolar pela relva 

sem nunca nos sujarmos, podíamos fazer amor sem nunca nos 

conspurcarmos, podíamos falar sem nunca nos censurarmos. O dia era 

sempre dia e a noite era sempre noite. Havia sempre uma aurora para quem 

a quisesse e havia sempre um por do sol para quem o desejasse e Portugal 

ganhava sempre. Havia jovens e havia velhos, mas não os havia jovens e 

velhos velhos. Os relógios davam as horas apenas a quem lhas pedisse; em 

horas grandes e dias pequenos, sem minutos que se notassem, tudo não 

mais era que o respirar de segundos presentes. Tudo se comia e tudo se 
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bebia. A cereja sabia a cereja ou a jasmim, o bife sabia a tenro e a bife e a 

batatas e a ovo e a pão com gema de ovo. O pão sabia sempre a pão; pão 

com manteiga, pão com figos, pão com chocolate, pão com pão e leite com 

leite que caía bem e não pesava e não fazia azia e se podia misturar com 

laranjas, com lampreia e com licores exóticos. As vozes que se faziam ouvir 

eram belas, soavam como aquelas flores que se parecem com campainhas e 

afloravam como sopros aos ouvidos desprevenidos. Os ouvidos, esses, eram 

absolutos. Todos os sons se percebiam à primeira e, à primeira, eram 

compreendidos em toda a sua complexidade. Os olhos contavam histórias 

inteiras. Inteiras, inteiras vidas, inteiros romances e inteiras novelas, 

passavam de olhos para olhos, num relance, num cruzamento revelador e 

fatal. As peles contavam aventuras de amores carnais, virginais, viscerais. 

Ninguém empregava ninguém e todos a todos serviam. Para todo o lado que 

se olhasse, apenas se via o que se queria, quem se queria, quando se queria. 

Não havia desejo, nem medo, nem ansiedade nem angustia, nem 

aborrecimento, nem distracção, nem frustração, nem chama, nem alegria, 

nem gozo, nem stress, nem luta, nem expectativa, nem fogo, nem calor,  

nem caos, nem dúvidas, nem escuridão, nem vontade… nem nada! 

Àquele universo faltava metade de tudo. Puxou da lanterna que guardara no 

bolso. Voltaria à estrada. 
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19. o cisne 

A estrada era agora um grande lago azul e sereno. A berma era agora um 

relvado que de tão bem tratado se achava muito verde e uniforme e envolvia 

o lago com largueza e frescura. Por sua vez, esta era orlada 

intermitentemente por bancos de jardim, candeeiros esguios de duas 

lâmpadas e pequenas edificações em pedra, sem função aparente que não 

fosse a de propiciar, às gentes e aos bichos, poiso para contemplação do 

lago. Os patos, as gaivotas, as narcejas, os gansos e os cisnes, os pardais e os 

piscos nas árvores, ora pastavam, ora nadavam, ora voavam em círculos, 

ora saltavam voando de árvore em árvore, ora dormitavam pousados na 

relva, assentes num ou em dois pés. Apenas leves sons lhe chegavam aos 

ouvidos: os pios mitigados pela distância e frescor do ar e o roçar da brisa 

nas folhas das árvores. Só o sol, que era agora tudo e a tudo e a todos 

afogava com a sua luz, se atrevia a conferir àquele lago traços de vitalidade. 

Ele, deitado num banco, braço por cima da cara tentando abstrair-se, em 

vão, da luz do sol, com uma das pernas esticada e a outra pendente, dormia 

sentindo-se acordado. Sem que se apercebesse quando ou há quanto tempo, 
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sentiu sobre si o peso de um cisne que pousara sobre o seu peito. 

Levantando um pouco o braço, o suficiente para deixar passar uma nesga de 

luz, viu com dificuldade um cisne branco, alvo, mas maculado, como todos 

os cisnes, com patas muito negras e bico vermelho muito vermelho, 

contornado a negro e fauce negra, muito negra, que se abria para lhe 

perguntar, em tom ameaçador, porque deixara o jardim. Quase lhe 

perguntou que era o cisne, ou que se achava ele, para se lhe dirigir em tal 

tom. Mas o silvo do bicho, o enfunar de penas que lhe engrossavam o 

pescoço e o desfavor em que se encontrava, fê-lo pensar antes de falar, e 

perguntar: Quem és tu? 

Se te disser que sou um cisne, por certo duvidarias, ou repudiarias mesmo 

semelhante afirmação, com o fácil e óbvio argumento de que os cisnes não 

falam. Por outro lado, se te disser que sou um homem, pois falo com 

coerência e abstracção, coisa rara nos homens mas, ainda assim, seu 

exclusivo, ser-te-á igualmente difícil aceitar e fácil contrapor, pois ainda que 

te dirija a palavra como um, apresento-me em corpo de bicho. Tens 

portanto, à tua frente, uma incongruência produzida pelos sentidos: vês um 

cisne, ouves um homem. Terás então de te afastar dos sentidos que te 

inundam e do mau conselho que eles te dão, e usar a razão, único 
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instrumento fiável no que toca a entender o mundo que te rodeia. Ao usares 

a razão, a sabedoria, responderás à tua questão. 

Ao ouvir a resposta do cisne, perguntou: Porque diabo te transformou 

Apolo, num cisne? 

Perguntas em tom depreciativo, mesmo sabendo quem sou. Pergunto-te, 

ainda antes de te responder, ou como deixa para a resposta que espero que 

construas, se não é justo achar a minha condição ímpar entre a natureza dos 

bichos e dos homens? Anuis certamente. Não será também classificá-la de 

ímpar dizer pouco, pois que igual metamorfose apenas a deuses foi 

atribuída? Seguramente o é. Se é então esta metamorfose do reino do 

divino, e sendo ela atribuída a mim que fui homem, não será isso um 

milagre e uma graça de grande monta? Concordarás que sim. E, por fim, se 

me estava a alma sujeita a um corpo de homem, como a tantos milhões de 

homens antes e depois de mim e agora me encorpa a alma este corpo de 

cisne, livre para vogar como Ícaro mas sem receio de ver minhas asas 

queimar por não ter ambição desmedida ou anatomia incompatível, se sou, 

repito, neste momento, alma de homem em corpo de cisne, não será este 

enxerto digno da maior exclamação e do mais expressivo louvor?, 

incompatível, portanto, com o tom que empregas? 
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O cisne saltou para o chão deixando-o levantar-se. Dirigiram-se os dois ao 

lago. O cisne, desajeitado, deslocava-se lentamente, abanando a cauda a 

cada passo que dava. Ele seguia ao seu lado, olhando em frente, para o lago 

e refreando as passadas para não deixar o cisne para trás. O cisne 

perguntou-lhe novamente porque deixara o jardim. Ele pensou um pouco e 

depois mostrou-se indeciso, pois não sabia se tinha à sua frente um cisne 

com alma de homem ou um homem com corpo de cisne. Essa dúvida, ainda 

que irrelevante para um ser senciente, pois que do ponto de vista de um tal 

ser, não se apresentavam, cisne e ele, diferentes, era, para o irracional na 

sua humanidade, uma barreira intransponível, algo que não conseguia 

vencer. Ouvia um homem que não era um homem, via um cisne que não era 

um cisne; ouvia o discorrer claro, articulado e abstracto do homem e via o 

caminhar trôpego do cisne. Talvez ainda devesse respeito à criatura que 

tinha à sua frente, mas seria um respeito meramente circunstancial, social, 

no sentido de uma convivência hipócrita; talvez ainda lhe devesse 

admiração, mas seria própria da devida a uma atracção de feira ou a um ser 

de pacotilha que se destaca apenas por ser o único daquele vale ou o único 

que faz o ninho com paus de loureiro. A sua humanidade permitia-lhe 

compreender tanto a origem como o alcance da rara simbiose mas, ao 

mesmo tempo, impedia-o de a respeitar na sua unicidade e singularidade. 
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Compreendo o que dizes e como te apoquenta, disse como se de outrem ele 

tivesse falado. E subindo a custo para uma dessas edificações de pedra que 

alguém colocou sem outro propósito que não o de propiciar a 

contemplação, pôs-se a contemplar o lago e continuou: Temo que a tua 

inteligência seja escassa ou então que não dês à tua alma o mesmo cuidado 

que atribuis ao teu corpo. Pois que, ainda que não fosses a extremos como 

os encontrados pelos verdadeiros amantes da sabedoria, para quem toda e 

qualquer consideração mundana como comer, vestir, ter onde dormir ou 

lavar-se é supérflua, e atribuísses pelo menos tanta importância às coisas da 

mente como às coisas do corpo, verias não um homem em corpo de cisne ou 

um cisne com alma de homem, mas sim um ser que como tu trilha um 

caminho em busca de algo maior, que o eleve da prisão que é a matéria e da 

ilusão de vida livre que ela comporta. Estavas no jardim, eras absoluto, 

provaste a ambrósia. Porque saíste? 

Porque, Sócrates, lá como cá, estava condenado a ser livre. 

f
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20. de volta 

Dava passos muito largos pela estrada fora. Era noite, estava fresco e o 

nevoeiro espesso envolvia-o de frio e incerteza. Seguia a direito, pelo meio 

da estrada, incapaz de se decidir por qualquer das bermas. Porém não 

estava só. Tinha as mãos dela nas suas, o peito dela de encontro ao seu, os 

seus lábios tocavam-se continuamente. À frente, duas flores tomavam a 

dianteira, traçando já a sua viagem, repleta de incertas e desafios. Mais 

adiante, um comboio dava sinais de querer partir. Tomando-se a mão com 

firmeza, deitaram a correr estrada fora enquanto diziam: 

– Ainda o apanhamos! Ainda o apanhamos!  

LIBERDADE E FATALIDADE



!114

Pedro Azevedo



!115

LIBERDADE E FATALIDADE


	01. início
	02. dúvida
	03. grilo
	04. para se perder…
	05. émes
	06. golpe
	07. que fizeste?
	08. o outro de mim
	09. branca, preta, vermelha, cor de mel…
	10. no dia em que Sócrates morreu
	11. cão
	12. maioridade
	13. interlúdio
	14. o padeiro
	15. luíses
	16. livre!?
	17. qué cosita es?
	18. o jardim
	19. o cisne
	20. de volta

