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     Quero contar-te tudo, Marisa querida, tudo quanto a memória me guardou desde os mais recuados tempos da
minha infância. São pequenos nadas, ninharias, faúlhas breves e fugazes desta crepitante fogueira que se acende
ao nascermos e se mantém, ora intensa, ora frouxa, hoje a vibrar em labareda clara e alta, amanhã em palpitaçao
arquejante de brasa prestes a extinguir-se, conforme o sopro da ventura ou da desdita a vai alimentando até o dia
em que, já sem combustível, amortece, esfria e morre. Os aspectos semple variados e inquietos dessas efeméras
faúlhas, efeitos de um fogo constante, são como que imagens da nossa vida e só eles podem revelar quem somos. 
     Dá-me, pois, querida, as tuas mãos brancas e pequeninas, que formam estranho contraste com as minhas, tão
negras  e  tão  grandes.  Escuta-me  com  indulgente  ternura  e  vê  se  consegues  descobrir  através  das  minhas
confidências acerca do meu passado de criança o homem que julgas conhecer muito bem e que nem eu próprio
conheço, por mais que perscrute, sonde e observe a pessoa que em mim reside. 
     Parece-me adivinhar nos tens lábios a vaga sombra de um sorriso de dúvida, provocado pelas minhas últimas
palavras. Não te minto, podes crer. Ainda hoje não logrei descortinar quem sou. De uma só coisa tenho a certeza:
não sou esta pessoa que tu conheces há muitos anos pelo nome de José Cândido de Meneses Chaves, consoante
têm rezado os mens documentos de identidade. Este homem que tu conheces, assim, mulato tão escuro que muita
gente o confunde com negro sem mescla, delgado de corpo, melancólicos olhos pretos, carapinha espessa, voz
grave e modos repousados, não sou eu. 
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     Longe de mim a pretensão de fazer paradoxos fáceis; confesso-te simplesmente uma verdade que, ainda muito
criança, descobri não sem surpresa; verdade que por vezes me apoquenta e me desnorteia, porque, tendo eu a
certeza absoluta de que não sou a pessoa que toda a gente julga, ainda não logrei, em despeito de todos os mens
angustiosos esforços, descobrir (poderia dizer desmascarar, apesar de o disfarce ser involuntário) a pessoa que
este pobre José Cândido dissimula. 
     Neste enigma reside o meu grande drama de viver. Primeiro, foi qualquer coisa de inconsciente, como que um
mal-estar incessante, a doer, a corroer algures, cá dentro, muito no fundo da alma, sem que eu lhe pudesse definir
a causa. Depois, desde certo momento, tudo se me revelou: o meu drama estava em que eu não era eu, mas outro;
e a minha vida não passava de representação de uma existência alheia, que me era imposta, porque a minha
verdadeira personalidade me fora sonegada, não sei como nem por quem. Talvez tu, Marisa, pelo muito que me
queres, possas ajudar-me a encontrar dentro deste José Cândido o outro José Cândido (se acaso tiver o mesmo
nome) que tão misteriosamente se oculta e me vai obrigando a viver a vida que não é minha, a suportar as suas
desventuras e não as minhas—mais dolorosas, quem sabe?, mas muito minhas—e que não me tem permitido
usufruir o maior bem do Homem: viver plenamente a sua própria existência. 
     Eis a razão porque te vou contar em pormenor a história da minha infância. Ficarás a conhecer melhor
episódios atitudes, acções,  impulsos,  instintos que talvez te conduzam à revelação total  da personalidade ora
oculta. Então, conhecendo-me em toda a minha realidade—boa ou má que ela seja—saberás a quem dedicas essa
ternura cega,  como se  amasses uma aparência  ilusória,  e já não haverá razão de te enganares nem de seres
enganada por este José Cândido que não é quem tu supões, mas sim outro que nem eu próprio sei quem é. E
ficarei com a certeza de que o teu amor não será uma miragem condenada, como todas as miragens, a dissipar-se
ao primeiro sopro invencível da Verdade. 

*
     As mais velhas recordações que ainda conservo dos mens tempos de menino, remontam aos meus três anos de
idade, precisamente nos começos deste seculo xx que já entrou na curva do seu declínio para o final. São imagens
confusas,  que ressuscito no fundo do pensamento,  como aquelas cenas de certos quadros flamengas de vida
familiar, em que as pessoas não passam de vultos imprecisos a diluir-se numa atmosfera sombria e envolvente, da
qual apenas emergem, numa floração de cor ou em traços de luz, os rostos vivos, as pupilas a cintilar, a linha mais
marcada de um móvel de reflexos claros, as mãos pálidas de uma mulher a fazer meia ou tricô. Mas a sensação
predominante no meu espírito é a do ambiente soturno, tristonho, da primeira casa que me recordo de ter habitado,
um rés-do-chão numa rua desolada e íngreme, no Poço do Bispo. 
     Creio que já não seria capaz de localizar essa casa e essa rua, que a modernização de Lisboa decerto apagou
para sempre da superfície da Terra, mas que perdurará na minha memória, enquanto eu for vivo. O prédio não ia
além de primeiro andar e fazia esquina para a rua principal, que talvez se chamasse Direita, nesse tempo em que
todas as velhas ruas mais importantes tinham o nome de Direita, por mais tortas que elas fossem. Só o primeiro
andar se dava ao 1uxo de duas frentes, uma para essa artéria importante, outra para a minha rua, que lhe ficava
perpendicular  e vinha subindo dificultosamente,  desde lá de baixo,  das proximidades do Tejo,  até  a  esquina
formada pelo edifício. A nossa casa, porém, o rés-do-chão, só tinha frente para a rua humilde, com duas ou três
janelas volvidas mais ao sul do que ao norte. 
     A essas janelas não podia eu então assomar, senão com o auxílio de uma pessoa mais velha, quase sempre
minha avó ou minha tia Esperança. Eram elas que me pegavam ao colo e, segurando-me prudentemente pelo bibe,
me deixavam debruçar e observar o trânsito quase nulo daquela ruazita provinciana de macadame irregular e
esburacado, pois a perdulária ostentação de um empedrado negro reservava-se só para a soberba Rua Direita,
onde havia estabelecimentos e passavam trens particulares, tipóias bamboleantes, inúmeras carroças, por vezes
galeras puxadas a robustas mulas e, de raro em raro, atraindo atenções alvoroçadas, algum automóvel bulhento no
seu arquejante motor de explosão.  Sei,  não porque me recorde,  mas porque mo disseram mais tarde, que eu
chamava a essas ruidosas máquinas de transporte os artenovas.
     O que mais frequentemente transitava pela minha rua era carroças; carroças de todos os feitios, puxadas a
muares ou cavalos. E vem certamente dessa primeira visão da meninice a admiração e a estima que ainda hoje
mantenho pelos equídeos. O tipo de carroça que eu via mais vezes era o de estrado baixo, a rasar o solo, próprio
para carregar pipas e cascos de vinho bojudos e negros. E esses veículos que eu tanto apreciava saíam de um
grande armazém da beira-rio, o qual eu então ignorava que pertencia à minha família. 
     O armazém da ainda hoje bem conhecida casa Augusto Chaves, Lda. exportava grandes quantidades de vinho
para a África e para o estrangeiro, e também fornecia uma boa parte do comércio de retalho em Lisboa. Augusto
Chaves,  que dava nome à firma,  era meu tio,  irmão de meu avô Cândido.  Desfrutava fama de muito rico e
empreendedor. Não me recordo, porém, absolutamente nada dele, nessa fase da minha infância. Para mim, dir-se-
ia não existir. Mesmo de meu avô, dessa época, não consigo evocar senão uma imagem muito ténue e esfumada,
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como um retrato sumido no fundo escuro da casa, em que apenas sobressaía um bigode ruço, não sei se louro
esbranquiçado, se branco alourado. 
     As boas recordações de meu avô Cândido só começam a fixar-se em minha mente, alguns anos depois, numa
atmosfera mais clara; e então, todo ele, o bom avôzinho, que tão enternecidamente me queria, já se me representa
com tão forte nitidez como se o visse agora na minha presença. Muito gostaria eu, querida Marisa, que o tivesses
conhecido! Era magro, estatura meã, rosto oplongo, tez clara, nariz robusto, farto bigode esbranquiçado de guias
pendentes, ao qual o fumo do cigarro emprestara, sob as narinas, um alourado tom de barba de milho. Possuía
grandes olhos cor de avelã, sob umas sobrancelhas quase tão fartas e alvas como o bigode. Usava apartado ao lado
o cabelo encanecido, numa ondulação larga, a coroar-lhe uma testa alta e branca. 
     No Poço do Bispo, porém, onde eu principiava a dar os primeiros passos da minha vida, o avô Cândido não
passava de uma vaga sombra diluída na sombra da habitação, apenas com os bigodes embranquecidos a dar como
que o único sinal da sua existência junto de mim. Com o andar dos tempos, vim a perceber que ele era o gerente
dos grandes armazéns de vinhos do irmão, o meu tio Augusto. E aquelas carroças, que desciam e subiam a minha
rua, levavam ao armazém pipas vazias e traziamnas cheias, a trepar a ladeira que, não sendo excessivamente
ingreme, obrigava no entanto os cavalos a um enorme esforço, às vezes auxiliados por um sota, sob as pragas e as
chicotadas dos carroceiros. 
     Mas não era só carroças que eu avistava da minha janela, onde, em certas ocasiões, me deixavam subido a um
banco de cozinha. Havia alguma coisa mais, que me encantava, e em certos dias chegava até a mergulhar-me num
verdadeiro êxtase: o rio Tejo. A visão do amplo estuário, durante esse período da minha existência, dir-se-á ter
fixado  em  mim—na  alma,  no  sangue,  na  memória,  sei  lá  onde?—como  que  o  elemento  básico  da  minha
personalidade misteriosa e oculta, essa personalidade que tão frequentemente procuro com desespero, mesmo com
angústia, sob a fachada do senhor José Cândido de Meneses Chaves, por quem tu, Marisa, mostras um respeito
exagerado e uma ternura que me comove, por imerecida. 
     Como a nossa casa, no topo da rua, ficava, por assim dizer, no remate de uma pequena colina e defronte de nós
apenas se erguia um baixo muro pardacento a ocultar-nos uma quintarola ou terrenos vagos, nem o sei bem, o meu
olhar podia espraiar-se deleitado por toda a amplidão azul e luminosa do Tejo. Ao longe, a escura linha horizontal
da outra margem parecia querer apenas indicar-me a separação entre o azul do céu e o azul do rio, que em certos
dias  eram tão  iguais  que  eu,  na  minha  inexperiência  infantil,  me  persuadia  de  que  as  águas  espelhantes  se
continuavam naa alturas translúcidas. 
     Aquele mundo azulado e plano do ria tinha os seus habitantes maravilhosos, que eu tomava par seres vivos de
fábula: os barcos à vela. Alguns, deslizando muito perto, mesmo por sobre os telhados feios e escuros do armazém
de vinhos, afiguravam-se-me monstros alados; as suas largas velas pardacentas, de um branco sujo, metiam-me
respeito.  Seguia-os  de  olhar  desconfiado até  eles  se  sumirem,  muito  vagarosos,  por  detrás  de  uns  edifícios
distantes, que me ocultavam o curso do rio para os lados de Lisboa, de Almada, da Barra, tudo coisas para mim
inexistentes nesse tempo, porque o meo mundo era então bastante limitado. 
     As visões mais encantadoras que o Tejo me oferecia nessa época, eram as velas vermelhas ou alaranjadas de
algumas canoas que, em dias de fraca brisa, vogavam preguiçosamente além, a reflectir numa longa mancha
atenuada a sua cor viva no espelho polido das águas quietas. Parecia-me quedarem-se por muito tempo paradas no
mesmo sítio,  tão  devagar  se  moviam elas,  e  eu  fitava-as  por  largos  instantes,  fascinado,  até  descobrir  que
realmente  avançavam com a lentidão  dos ponteiros  de  um relógio,  e  esta  descoberta  de  nada  enchia-me de
contentamento. 
     Em certas tardes, o sol, incidindo nessas velas avermelhadas, emprestava-lhes uma vibração de chama ardente,
como a de uma vela de cera,  e talvez por isso,  sempre que se falava de velas de navios,  eu identificava-as
mentalmente com as chamas dos círios que minha avó acendia aos santos do seu oratório. Tão-pouco me esqueço
da imagem de algum vapor de casco sombrio,  pesado,  que de vez em quando fundeava ao largo,  como um
monstro em repouso, seu grosso cano sujo a fumegar. Demorava-se ali uns dias, rodeado de uma floresta de
mastros de fragatas, que o acostavam para a carga e descarga, até que certa manhã, quando menos o esperava, já
tinha desaparecido. 
     O Tejo, em dia de temporal, insinuava em meu ânimo uma opressiva sensação de mágoa. Julgo ainda estar aver
as águas barrentas, uma ou outra fragata de vela panda, aos pulos, como um cavalo desenfreado sobre as ondas
revoltas, e a atmosfera cinzenta sulcada de grandes aves inquietas, as gaivotas, a soltarem guinchos aflitivos,
lancinantes, mesmo por cima da nossa casa. E minha avó murmurava em ar contristado: 
     —Deus se lembre dos que andam sobre as águas do mar …
     Eu não sabia então que meu pai também andava muitas vezes embarcado. Só viria a tomar conhecimento
dessas e de tantas outras coisas, mais tarde, à medida que o meu mundo infantil, tão restrito naquela data, se fosse
ampliando. 
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     Era um mundo restrito e, no entanto, muito vasto para a sensibilidade e a compreensão dos meus três anos e
picos de idade. Ainda não te falei, Marisa, das pessoas que povoavam esse pequeno mundo. Só tentei descrever-te
o meu avô Cândido, de quem herdei o sobrenome e que foi, no meu passado infantil, o parente que menos durou
no meu convívio, não sem me deixar no espírito um indelével rastro de saudade. De minha avó e de minha tia
Esperança conservo recordações mais vivas dessa época em que tudo me aparece esfumado como num sonho.
Quero apresentar-tas, minha querida Marisa, tal como as via então, para que de certo modo fiquem a pertencer à
tua vida espiritual. 
     Talvez por não haver mais crianças em casa, tanto minha avó como minha tia surgiam-me em proporções
enormes; só mais tarde, quando cresci, verifiquei quanto elas eram baixas e franzinas, de uma estatura bastante
inferior  à  normal.  Decerto  porque  lidava  quase  exclusivamente  com  adultos,  ainda  hoje  guardo  a  ilusória
impressão de que a minha infância decorreu entre gigantes. 
     Minha avó chamava-se Romana, um nome que parece transpirar firmeza, imponência, serenidade. E, com
efeito,  ao  contrário  do  que  geralmente  sucede,  o  nome ajusta-se  perfeitamente  ao  carácter  da  pessoa.  A D.
Romana, como toda a gente a tratava, desfrutava de uma fama de austeridade e de argúcia que a tornava a figura
mais respeitável da nossa família, bastante numerosa, como adiante se verá. Mas, no tempo a que me reporto,
ignorando eu a  existência  dos  outros  parentes,  ela  apenas  dominava e  se  impunha naquele  reduzido mundo
povoado sòmente por mim, por meu avô, minha tia Esperança, a criada e o Tareco, um gato tigre tão mansarrão
como não encontrei outro até agora. Havia, porém, um grande ausente que gozava de prestígio, se não maior,
igual ao da avó Romana: Pedro Augusto de Meneses Chaves, o meu pai, que vivia longe, em África, que, para a
minha imaginação, era uma distância vaga, infinita, como aquele Céu onde me diziam achar-se Nosso Senhor
sentado, a reger os destinos lie todos nós. 
     Mas nem por estar longe, deixava meu pai de encontrar-se bem presente, em espírito, porque minha avó não
cessava de o evocar, a propósito de tudo e de nada, e a tia Esperança, irmã dele, mais nova quinze anos, falava do
Pedro a cada instante e, todas as noites, depois de me enfiar a camisa de dormir,  obrigava-me a ajoelhar na
caminha de resguardos de ferro pintada de branco e a rezar um padre-nosso, que rematava sempre nesta súplica,
repetida por minha voz baixa e sonolenta: 
     —Meu Deus, velai pelo meu papá; dai-lhe vida e saúde. Amen.
     Parece-me estar vendo ainda minha avó nessa casa soturna do Poço do Bispo. Delgada e aprumada, vestia
geralmente  de  cores  escuras,  tristes.  O  seu  ar  pensativo  nunca  me  esqueceu.  O  rosto  redondo  de  maçãs
protuberantes mantinha uma permanente palidez, a palidez de uma mulher doente desde os dezoito anos de idade.
Ouvi-lhe muitas vezes recordar que, na sua juventude, sofria tanto de dores de cabeça, que chegava a estar oito
dias sem a poder levantar do travesseiro. Foi então que um médico (talvez o pai dela, o doutor Meneses, que fora
enfermeiromor do Hospital de São José e que se suicidara por padecer de uma enfermidade incurável) lhe receitou
o rapé. Não posso evocar a figura de minha avó, sem a ver tomar uma pitada, que ela retirava de alguma bonita
caixinha de xarão ou de madrepérota , com as pontas do indicador e do polegar. Limpava-se depois a um grande
lenço de Alcobaça, todo ornado de ramagens douradas em fundo azul ferrete. 
     Possuía a avó Romana toda uma colecção de caixas de rapé, que me encantavam, sempre que, em alguma rara
ocasião,  ela  resolvia  mostrar-mas,  trazendo-as  não  sei  de  que  fundo  misterioso  de  alguma  gaveta  (havia
enigmáticos gavetões naquela casa em que se guardavam as coisas mais surpreendentes) e mas estadeava em cima
da mesa de jantar, para me dar o prazer de as ver, palpando-as, porque as crianças só vêem completamente os
objectos tocando-lhes, auxiliando a vista com o tacto. 
     Havia  caixas  maravilhosas.  artisticamente  trabalhadas,  umas de  tampa com embutidos  de madrepérola,
formando flores fantásticas; outras, com relevos dourados ou prateados, a reproduzirem monumentos, como a
Torre de Belém ou ados Clérigos do Porto, cenas de ninfas e de faunos, que para mim não passavam de meninas
lindas e homens feios; outras de xarão, com pavões incrustados em cores vivas, pagodezinhos chineses que me
pareciam casinhas  de  bonecas,  as  casinhas  daquelas  chinezitas  de  cara  de  marfim,  que  ainda  ontras  caixas
ostentavam. Era todo um tesouro em caixinhas, com que eu brincava uns momentos, sob a sua severa vigilância,
mal me atrevendo a abri-las e a fechá-las num estalido engraçado. 
     No  rosto  pálido,  mas  levemente  moreno,  de  minha  avó,  o  que  dava  logo nas  vistas  era  a  sua  fronte
exageradamente alta, sobretudo para mulher. E ela ainda lhe aumentava o tamanho, penteando todo para trás o seu
cabelo preto, sem cãs, que assim se conservou até a hora da sua morte. Iluminavam essa fronte lisa, sem uma
ruga, uns olhos tão pretos como os cabelos, que luziam, num reflexo quase metálico, no fundo das suas órbitas. Só
quando  lia  ou  queria  ver  ao  longe,  punha  uns  óculos  de  aros  de  latão.  O  nariz  ligeiramente  erguido  na
extremidade, talvez devido ao uso do rapé, a boca breve de lábios delgados, como um corte transversal, e o menta
arredondado completavam o seu retrato. 
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     Muito friorenta,  só pelos calores  fortes do Estio  abandonava um xaile felpudo em que se embrulhava,
aconchegando-se com arrepios que lhe faziam vibrar todo o corpo; mas o grande lenço de seda cinzenta lavrada,
com um nó sob o queixo, nunca o retirava da cabeça, resguardando-lhe as orelhas e parte das faces um tanto
ossudas; e dessa moldura dir-se-ia destacar-se, mais proeminente, com o cabelo só a espreitar, a vasta fronte lisa, o
elemento que sem dúvida predominava na sua personalidade. 
     Aquí tens, pois, a minha avó Romana no seu aspecto físico, o seu exterior. Do moral não te posso falar assim
tão resurnidamente, querida Marisa; terás ensejo de o ir conhecendo pouco a pouco, consoante eu for contando a
minha vida, que decorreu sempre ao lado da sua até que a morte a levou. 
     Minha tia Esperança era a sua filha mais nova, irmã de meu pai. Houve entre ambos uma outra menina, uma
criança em tudo excepcional, de uma beleza rara, de inteligência precoce e de uma bondade angelical, que morreu
aos quatro anos de idade, como flor que fenece em botão sem chegar a desabrochar em todas as suas promessas de
beleza. Mas deixou ficar um eterno perfume de saudade. Decorrido tanto tempo, ainda minha avó não podia falar
dela sem que lhe brotasse dos olhos, que muito raramente choravam, um pranto irresistível.  E constituía um
espectáculo  confrangedor  ver  aquelas  faces  austeras,  teimando  em  quedar-se  duras,  impassíveis  como
habitualmente, enquanto grossos .fios de lágrimas as percorriam como rios caudalosos, até se lhe sumirem na
comissura dos lábios apertados e severos. 
     Não o soube ao certo, mas suponho que baptizaram a minha tia mais nova com o nome de Esperança, na
esperança de que não desaparecesse tão depressa como a outra irmã, a Laurinda, que entrara e saíra deste mundo
muito antes de eu nascer. Essa tia Laurinda—que morava no céu, como me diziam—parece ter sido um tipo de
beleza radicalmente oposto ao de Esperança. Era pelo menos o que eu depreendia das frequentes alusões da avó
Romana.  Muito  laura  e  branca,  saíra  certamente  ao  lado  de  meu avó que,  segundo ouvi  dizer,  fora  na  sua
mocidade o que se chama um homem perfeito. Aquela tez clara, o cabelo louro e ondeado, que eu conheci já
embranquecido, o bigode que trouxera bem tratado, como um bom peralta nos seus tempos de rapaz, ainda faziam
dele um velho bonito. 
     A minha tia Esperança não tinha nada do pai, a não ser o feitio da testa, e dos grandes olhos, que nele eram cor
de avelã e nela negros como duas carochinhas, mas velados por longos cílios pretos, e sempre baixos, fugidios,
numa indisfarçavel timidez. Seu cabelo de um negro azulado, rebrilhante e liso, assombrava pela abundância.
Lembro-me de lho ver muitas vezes solto, quando o lavava, sobre o penteador branco; de tão comprido e farto,
chegava-lhe até os tornozelos e cobria-lhe o dorso como um manto de cetim. Costumava penteá-lo em tranças,
que enrolava depois em muitas voltas, a formar-lhe uma espécie de coifa, e os seus chapéus precisavam de uma
copa enorme para os abranger.  Eu adorava a tia Esperança.  A boca breve de lábios túmidos e vermelhos,  o
vultozinho airoso,  o  busto  bem modelado,  a  ligeireza  do  andar,  a  suavidade  da  voz  um pouco grave,  tudo
contribuía para enraizar em mim, além da admiração intuitiva pela sua gentileza, um amor quase filial, qualquer
coisa de sagrado que, mal pensava eu nesse tempo, aínda teria de defender contra tudo e contra todos. 
     Sim, Marisa, eu adorava a tia Esperança e verás que tinha razões para isso. Era ela quem se ocupava de mim
como se  fosse  minha mãe.  Contava mais  catorze  anos do que eu;  teria,  pois,  uns  dezasseis  para  dezassete,
precisamente a idade, creio eu, em que minha verdadeira mãe me den à luz. Comecei a sentir muito cedo que ela
me era  indispensável  e  a  transferir  para  aquele  seio,  no  qual  tanta  vez  descansei  a  minha  cabeça  crespa  e
entontecida  pelo sono e  contra  o  qual  chorei  as  minhas  desditas  infantis  ou me ri  das  cócegas  que  ela  me
provocava, se queria fazer-me esquecer algum pequeno desgosto, toda a confiança e todo o apego que me teriam
merecido o seio maternal. No afecto espontâneo e instintivo de criança não havia diferença entre a tia e a mãe
que, por essa época, eu nem sequer sabia se alguma vez teria existido. 
     Era a tia Esperança quem me ajudava a tomar as refeições, quem me vestia, despia e me deitava, acalentando-
me com palmadinhas no dorso e canções em surdina para me adormecer mais depressa. Era a tia Esperança quem
me contava as histórias do João Ratão e da Carochinha («Frum-frum-frum, que eu vou para Angola!» «Quem
quer casar com a Carochinha?!») e a daquele horrível Caio, que se ia deixando cair aos poucos pela chaminé, ora
uma perna, ora o tronco, agora um braço, logo a cabeça, até ficar um guerreiro gigantesco, revestido de elmo e
armadura, como um homem de aço. Era ela quem me narrava, com pormenores comoventes, o cruel castigo da
Capuchinha Encarnada que, só por desobedecer às prudentes recomendações da mãe, foi devorada pelo lobo que
se metera na cama da avó, depois de a comer. Era ela—gigante acessível e amável—quem me achava muita graça,
mesmo quando não tinha graça nenhuma; quem me dava o banho, quem me penteava a carapinha de risco ao lado,
à força de cosmético, e me perfumava com o «cheirinho bom», que gotejava parcimoniosamente de um lindo
frasco de cristal. Sem a tia Esperança, en, que era um ninguém, seria muito menos do que nada. 
     A tia Esperança dirigia eu todas as perguntas que tinha sempre a formular acerca disto ou daquilo (havia tantos
enigmas  em  minha  volta!),  e  o  que  ela  dissesse  valia  por  uma  escritura.  Pela  sua  mão,  poderia  percorrer
tranquilamente o Mundo inteiro, porque a tia Esperança era invencível. Que forte, que alta, a tia me parecia! Junto
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dela,  não me metiam medo aqueles  monstros  pardos  que  eu  via  galopar  em contorções  iradas,  nos  dias  de
tempestade, pela amplidão dos céus, sobre o vasto rio enfurecido. E que sabedoria a sua! Foi ela quem me revelou
que certas nuvens incendidas de ouro e púrpura, muito longas como fantásticas planícies, apenas serviam de base
àquelas estranhas formas, sombreadas de violeta puro, de azul opaco e de roxo profundo, nas quais uma linha
amarelada desenhava o aspecto de grandiosas construções, que não passavam de altivos castelos, os primeiros
castelos de sonho da minha vida. 
     Contudo, ainda havia gigantes mais poderosos do que minha tia Esperança; mas eram-no apenas porque ela os
temia. E eu temia-os, também, pois adivinhava que seriam os únicos que a tia Esperança não poderia vencer: a
minha avó e o meu pai, o grande ausente. 
     Minha avó infundia-me um vago terror, porque nunca a via rir como a tia Esperança. que mostrava uma fila de
dentes muito brancos e muito certos. De todas as recordações que ainda guardo dela, não há uma só em que o seu
rosto me apareça em riso aberto, nem sequer sei se a sua boca chegava a ter dentes; surge-me sempre com aquela
expressão carrancuda, quase hostil, em despeito do bem, do muito bem que me queria e do amor, do profundo
amor que me consagrava. Quanto a meu pai, o grande ausente, que se adora e receia como uma terrível divindade
oculta, dir-se-ia pairar sempre ameaçador e invisível sobre minha cabeça. Quando eu cometia alguma traquinice
de criança, minha tia, baixando a voz como se temesse ser ouvida lá longe, em África, dizia-me, já a apiedar-se da
minha triste sorte. de condenado: 
     —Ah, se ten pai soubesse! …
     Só o avó Cândido, com o seu farto bigode e as suas sobrancelhas brancas em riste, não metia medo a ninguém.
Era um mistério que eu nem sequer tentava desvendar nesse tempo. Apenas adivinhava que ele nunca me poderia
fazer mal algum. 
     Considerava o avó Cândido um gigante benévolo. 

*
     Não, Marisa, a minha memória não é tão extraordinária como o acabas de dizer. Assombra-te toda a soma de
pormenores que fixei numa época remota da minha infância. Contudo, acho-lhes a inconsistência das nuvens.
Pairam, aéreos, no meu cérebro, como os castelos de sonho no amplo horizonte que descortinava da janela. São
fluidos e apoiam-se de modo tão leve no decurso do Tempo, que nem lhes posso dar ordem cronológica. Os factos
ressurgem em minha mente um tanto soltos, e é bem natural que julgue mais antigos os mais recentes, ou o
inverso, não o posso jurar. Apenas afirmo sem hesitaçãao que ocorreram entre os mens três e quatro anos, durante
aquele longínquo período a que eu chamo do Poço do Bispo. 
     Embora, Marisa querida, te pareça inverosímil, um dos pormenores em que a minha memória falha quase por
completo,  é  na  reconstituição  do  interior  do  men  lar.  Não  guardo  uma  ideia  nítida  da  disposição  dos
compartimentos, nem da posição dos móveis; apenas um ou outro me aparece isolado, como se flutuasse na meia
luz daquela casa, dentro da qual passei a maior parte do tempo que residi nesse suburbio de Lisboa. 
     Se me perguntares como era o quarto dos meus avós, não te poderei responder. Ignoro onde ficava a porta da
residência. Do meu quarto, que era igua1mente o de minha tia Esperança, só vejo hoje nitidamente a minha
camita de ferro, pintada de branco, com um florão dourado à cabeceira e outro aós pes, e lembro-me bem de estar
às vezes erguido dentro dela e encostado aos resguardos, como se me apoiasse ao gradeamento de uma varanda.
Do leito de minha tia só recordo os varões dourados e as maçanetas do mesmo tom nos quatro cantos, e nada
mais. O resto do compartimento dissolve-se todo em sombra; a sombra do olvido. 
     Da cozinha? Não, Marisa querida, da cozinha não recordo uma minúcia sequer. Dir-se-ia não ter existido para
mim. Coisa estranha, não achas? É certo que minha avó, como tive ocasião de verificar com o decorrer dos anos,
proibia rigorosamente a permanência de crianças na cozinha, por temer um desastre (água a ferver que se entorna,
fósforos à mão que se incendeiam por brincadeira) e ainda porque não gostava de que elas tivessem com as
criadas conversas nem sempre edificantes. 
     Contudo, havia—tinha de haver—uma cozinha na nossa casa do Poço do Bispo e existia uma criada também.
Pois, nem de uma nem de outra me lembro coisa alguma. A criada dir-se-ia não ter feito parte do meu mundo de
então. Lembro-me perfeitamente de outra criada de minha avó; mas essa casara anos antes e só aparecia de visita,
de quando em quando. Lembro-me dela, porque era quase uma pessoa de família e, ainda durante muito tempo,
enquanto minha avó viveu, houve sempre um cantinho na nossa casa para recolher a Joana, que vinha passar uns
dias em nossa companhia. 
     Fizera um casamento in feliz, a pobre Joana. Ouvi por várias vezes contar a sua triste história. Entrara ainda
muito nova ao serviço de minha, avó. Tornara-se mulher em nossa casa. Aprendera com a patroa todos os arranjos
domésticos e até bordava a matiz, ensinada por minha tia. Casara com um operário, o João Tanoeiro, como o
conheciam no Poço do Bispo, que trabalhava nos armazéns cujos telhados se enxergavam da minha janela, lá em
baixo, à beira-rio. 
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     Era um excelente homem este João Tanoeiro. Recordo-me razoàvelmente do seu tipo e das suas maneiras
acanhadas, sempre com os cotovelos apertados contra o tronco. Possuía uns bigodes pretos, fartos, e a sua barba
por fazer dava-me a impressão de que trazia a cara mascarrada. O seu hálito é que nunca mais me esqueceu:
tresandava a vinho tinto. O João Tanoeiro adquirira o vício do álcool. Andava permanentemente embriagado.
Gastava tudo na taberna. Quando ele se excedia na bebida e armava zaragata, a Joana, coitada, fugia para junto de
minha avó, como que a pedir-lhe protecção. Ficava connosco dois, três dias, ajudava a lida caseira, desabafava no
seio da senhora D. Romana as suas desditas e recuperava a sua alegria natural. Ela não nascera para viver em
tristeza. Cantava o dia inteiro, movia-se por toda a casa com a ligeireza de uma ave. Fazia piruetas tão rápidas que
ainda me parece estar a ver a sua saia rodada voltejar como num bailado. 
     A Joana gostava muito de mim, e eu adorava as suas gargalhadas, em que mostrava todos os seus dentes
brancos e robustos. Mesmo quando permanecia séria, dir-se-ia continuar a rir, porque tinha os dentes um pouco à
mostra, e um leve sorriso bastava para lhe revelar as gengivas cor-de-rosa vivo. Bexigosa, rosto anguloso, mãos e
braços ossudos, não possuía qualquer dote físico que pudesse considerar-se perfeito. E, no entanto, a sua simpatia
irradiante tornava-a linda. 
     Minha avó, com seus modos austeros, aparentemente frios, tinha artes de fazer-se estimar pelas criadas. Quase
todas casavam de sua casa e ficavam sendo visitas da senhora D. Romana, a quem vinham ver de onde em onde,
escreviam pelo Natal e pelos aniversários, e por vezes enviavam-lhe lembranças. Mas nenhuma era tão assídua
como Joana. Sentava-se à mesa connosco, e nunc abusava da confiança que lhe davam. 
     Ah! Ninguém melhor do que a Joana sabia fazer uma boneca de trapo encantadora! Com aqueles longos dedos
muito magros e ossudos, fabricava uma mona enquanto o Demo esfregava um olho. Era só eu pedir-lho. Com um
hábil  ponto  de  linha  vermelha  dava-nos  a  impressão  da  boca;  dois  pontos  de  linha  preta,  e  eis  uns  olhos
pestanudos; um farrapo de cor viva enrolado era um airoso vestido; um lenço encarnado ou azul claro na cabeça,
uns braços abertos como os de um bebé que pede colo, e pronto: a Joana entregava-me o brinquedo que mais me
seduzia, nessa época em que eu andava de sainhas de menina; porque antigamente os rapazes usavam trajos
femininos até os quatro e cinco anos de idade, e eu não atraiçoava a moda. Nunca me faltaram brinquedos, e
alguns de preço, entre os quais figuravam, vários cavalos de pasta já sem cauda e sem orelhas, mas nenhum me
encantava tanto como as bonecas de trapo—as monas—que, a Joana confeccionava com sua ligeireza peculiar. 
     Depois de descansar uns dias em nossa casa, numas curtas e alegres férias, Joana regressava ao seu lar, umas
vezes espontâneamente, outras instada pelo marido, o João Tanoeiro, que vinha, tímido, a rolar a bóina nas mãos
trémulas, jurar à senhora D. Romana que se emendara: não beberia mais vinho. E ao fazer o seu juramento, saía-
lhe da boca um perturbante bafo avinhado. A nossa casa voltava ao silêncio e o ambiente dir-se-ia regressar à
obscuridade anterior. 
     Havia compartimentos para as traseiras; um deles creio que era a cozinha. Provàvelmente. também o quarto de
meus avós ficava para esse lado, visto que o meu e de minha tia Esperança tinha janela para a rua. 
     Da sala de jantar recordo perfeitamente três móveis: a mesa ampla, firme em quatro pernas torneadas; a minha
frágil cadeirinha alta de criança, na qual me instalavam, pegando-me pelas axilas, e o guarda-louça. Este passava
a meus olhos por um verdadeiro monstro. Na base, uma espécie de cómoda alta, com duas grandes gavetas e, por
baixo destas, um armário de duas portas. Em cima desse arremedo de cómoda assentava o corpo superior, enorme,
de  portas  de  vidrinhos  encaixilhados  em  forma  de  losango,  através  das  quais  se  viam  inúmeras  chávenas
suspensas em várias filas e, acumuladas nas prateleiras, encavalitadas umas nas outras, diversas peças de louça e
muitos vidros e cristais de todos os tamanhos e feitios, tudo a rebrilhar em reflexos e em cores vistosas. 
     Aquele guarda-louça afigurava-se-me um misterioso poço sem fundo, do qual inesgotàvelmente se extraíam
coisas fascinantes, como aqueles bules e açucareiros com paisagens exóticas, por onde passeavam meninas de
vestidos garridos até os pés e olhos obíquos, umas a abanar-se com ventarolas coloridas, outras resguardadas por
guarda-sóis vistosos, outras ainda ostentando nos cabelos abundantes e retorcidos no alto da cabeça uns ganchos
compridos, como as antenas de alguns insectos. Ao longe via-se uma casinha frágil, de telhados arrebitados nas
esquinas, e mais além uma graciosa ponte de madeira a reflectir-se nas águas amáveis de um riacho. Eu não sabia
então que todos estes, encantos eram louças da China. Só as podia contemplar de perto, uma ou outra rara vez,
certamente  quando  havia  visitas  ou  se  festejava  em  casa  alguma  data  notável.  Quotidianamente,  ia-me
contentando, e já não era pouco, em observar no fundo dos pratos o elegante corcel que trotava ao mando de um
cavaleiro empenachado sobre uma alta peanha, e assombrava-me de que ele não caísse ao rio ou lago, no meio do
qual milagrosamente se encontrava. Esse rio ou lago, de margens românticamente arborizadas, um barquito à vela
acolá e um castelo ao fundo, pareciam-me a acanhada representação gráfica das coisas belas que eu por vezes
surpreendia, em toda a sua grandeza e sumptuosidade de cor e de forma, no amplo estuário do Tejo.

*
     Já aludi à janela das traseiras que, suponho agora, seria a do quarto onde dormiam os meus avós. Não me
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lembro do mobiliário desse aposento onde pouco me demorava, creio eu, como me recordo da sala de jantar, por
exemplo, talvez pot ser este o compartimento em que fazia mais permanência durante o dia e que possuía janela
para a rua, à qual eu costumava assomar, também, subindo a um banco de cozinha. Não sei de quantas janelas
dispunha a nossa casa para as traseiras. Só me lembro da do tal quarto, que deitava para uma quinta pertencente
aos moradores do primeiro andar, os quais eram simultâneamente proprietários do prédio. 
     A janela era de peito e parecia-me muito baixa, talvez porque o nível da quinta fosse mais elevado que o da
rua, no lado oposto. Tão baixa que me lembro de ter visto, duas ou três vezes, minha tia Esperança sentar-se no
parapeito e virar  as  pernas  para  fora.  Contudo,  aquela  altura  ainda se  podia  achar  considerável  para  o meu
tamanho. Em certas ocasiões sentavam-me nesse parapeito de onde eu abrangia um largo trecho da quinta muito
pejada de vegetação. Junto do edifício, via-se um amplo terreiro, coberto de areia grossa bem aplanada, na qual
rangiam os passos; dali partia, à nossa esquerda, na outra face da construção que formava ângulo recto com a
nossa casa, uma escadaria de pedra clara bem lançada, ar nobre, que morria num patamar alpendrado. Era por ali a
entrada principal da residência dos proprietários. Frequentemente, diante dessa escadaria, estacionava um coupé
preto e lustroso, com uma parelha de garbosos cavalos brancos, malhados de castanho, que constituíam os meus
encantos e quase me enlouqueciam de contentamento, quando relinchavam, escarvavam ou agitavam as cabeçadas
ornadas de alvas plumas. 
     Pelo que depreendi muito tempo depois de ter abandonado o Poço do Bispo, ao rever mentalmente as coisas do
meu passado, aquele edifício fora primitivamente um palacete de inúmeras divisões com rés-do-chão e primeiro
andar e, por qualquer motivo, tornaram independente a parte da loja que dava para a rua modesta, alugando-a,
ficando os senhorios com a outra parte que tinha frente para a Rua Direita e o primeiro andar em toda a volta. 
     Sei que a família dos meus senhorios era constituída por um casal e duas filhas, que andariam pela idade de
minha tia Esperança, pois até foram condiscípulas. Chamavam-se, ou antes, chamavam-lhes Lili  e Nata. Este
último chamadouro era o diminutivo de Renata; quanto à Lili, creio que nunca cheguei a saber o seu verdadeiro
nome. 
     Minha tia dava-se com elas, devia ir muitas vezes a sua casa; daí a minha recordação de vê-la galgar a janela e
passar com toda a ligeireza para a quinta que já devia ser-lhe familiar. Eu também iria a casa desses vizinhos
algumas vezes, não muitas certamente, porque uma criança representa quase sempre um estorvo para raparigas de
dezassete ou dezoito anos. Por isso, as minhas reminiscências da família Sousa (ocorreu-me agora, de repente, o
seu apelido!) são escassas, imprecisas em sua maioria, embora muito nítidas em certos incidentes isolados. 
     Nem sei porqué, recordo-me com muita clareza da sala de visitas, e náo me lembro nada da minha sala,
embora saiba que ela existia. Mas a dos Sousas ficou-me gravada no espírito, tanto no que se refere ao seu aspecto
geral, como a certas minúcias. O piano preto, rebrilhante, parece-me estar ainda diante de mim, com suas velas
amarelentas a saírem dos pratinhos de cristal,  em candelabros dourados; julgo estar a ver agora as poltronas
vastas, imponentes, forradas de um tecido claro de ramagens leves; do fogão de sala só revejo a pedra marmore
acinzentada, sobre a qual se atropelavam confusamente muitos objectos, entre eles—isso vejo agora com nitidez
—duas molduras de escama de peixe com vagos retratos não sei de quem, e ainda sinto, neste momento, sob os
meus pés, a deliciosa fofidão de um tapete de cores delicadas como as das poltronas. 
     Havia em casa dos Sousas uma janela que ficava do lado da Rua Direita; já não sei se pertencia à sala, se a
outro aposento qualquer. A essa janela tive eu uma estranha visão, que nunca mais me esquecerá e que ainda se
me afigura um pesadelo. Defronte, existia um edifício pardo, de um ou dois andares e muitas janelas abertas em
correnteza. Era uma fábrica de garrafas, creio eu. De casa dos Sousas, via-se por essas janelas escancaradas, como
goelas  negras  e  profundas,  globos  incandescentes  a  rebrilhar  e  a  mover-se  no  fundo  da  escuridáo.
Impressionavam-me  muito  aquelas  bolas  de  fogo,  que  projectavam  o  seu  clarão  avermelhado  em  rostos
desvairados, em que cintilavam olhos estarrecidos e em que bochechas tumefactas e incendidas parecia quererem
inchar tanto como aqueles astros ardentes e movediços. Eu ignorava que aqueles seres irreais, fantasmagóricos,
eram operários a fabricar garrafas. 
     Sabia que existia o senhor Sousa, mas não faço dele a menor ideia; e da esposa, a mãe da Lili e da Nata, com
quem decerto lidei mais vezes, não conservo senão uma vaga lembrança de um vulto franzino, de bandós sal e
pimenta, e um esfumado sorriso de simpatia. Mesmo das duas condiscípulas da tia Esperança a recordação é
indecisa. Tenho a certeza de que eram ambas muito mais altas do que minha tia e uma delas ostentava umas
expressivas  sobrancelhas  pretas  e  espessas,  a  sobressaírem duma tez  clara.  Sei  que  eram bonitas,  elegantes,
desenvoltas,  amazonas  audaciosas,  porque  a  tia  Esperança,  mais  tarde,  recordando-as  frequentemente  em
conversa, se referia com admiração a estes dotes, que ela própria, tímida e reservada, talvez se lamentasse de não
possuir. 
     Devo ter passeado algumas vezes, na companhia delas, pela quinta, da qual guardo uma recordação imprecisa;
só me lembro bem de uma longa pérgola, toda engrinaldada de rosas, que ia perder-se lá ao fundo, e do largo
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portão de ferro pintado de verde que se abria para a Rua Direita. No entanto, eu sabia que havia uma cocheira e
capoeiras  bem  povoadas,  algures,  ocultas  pela  vegetação  exuberante.  Ah!  Acudiu-me  agora  bruscamente  à
memória um pormenor curioso: as meninas Sousas possuíam um jogo de crocket e julgo estar a ver ainda alguma
delas a martelar numa bola pouco maior do que a de um bilhar,  que deslizava em qualquer parte, por entre
arquinhos—talvez no terreiro em frente da escadaria de pedra clara—e ouvir trémulas risadas femininas. 
     Possuíam cães, um deles, felpudo e castanho, enorme língua pendente, creio que estava em óptimas relações
com nossa casa, pois assomava à janela das traseiras, pousando os patas no parapeito e agitando umas orelhas
compridas e moles como pedaços de pano Eu receava-o e notava que tinha a ponta do focinho preta e húmida. Só
mais tarde viria a familiarizar-me com esta espécie animal. E nunca esquecerei a péssima recepção que me fez
outro cão nessa mesma quinta; uma fera que estava sempre presa a uma grossa corrente de aço. Chamava-se
Nero. Eu encontrava-me ao colo de minha tia. Esse cão preto, enorme, pélo encaracolado, saltava e movia-se com
rapidez desconcertante em nossa volta, lutando por se desprender. Ladrava furiosamente, mostrando a dentuça de
marfim, a contrastar com a goela tenebrosa e a língua sangrenta. Mas o que mais me impressionou nele, y que
ainda  me  parece  estar  a  ver,  foram  os  olhos  flamejantes,  raiados  de  vermelho,  a  lembrarem  os  globos
incandescentes da fábrica de vidro. 
     Apesar do terror que ele me infundia, confiava na proteção da tia Esperança, que me mantinha bem seguro
contra o peito. Ela devia saber que «cão que ladra não morde. E não mordeu, talvez por estar preso. 

*
     Tens toda a razão, Marisa querida; de facto, propondo-me falar de mim, tenho-me ocupado mais de outras
pessoas, algumas das quais passaram fugidiamente na minha existência, como se a tocassem ou roçassem ao de
leve, para nunca mais as ver, por se sumirem no labirinto deste vasto mundo. A verdade, porém, é que todas elas
devem ter  contribuído de certo modo para a formação daquela minha personalidade oculta que tanto desejas
ajudar-me a desvendar. 
     Por isso tu, que sempre te interessaste tanto pelo mistério da alma infantil, pretendendo entrar no seu universo
psíquico como num palácio encantado repleto de tesouros disfarçados, não podes desdenhar os frágeis elementos
que te vou oferecendo, escavando na mina subterrânea das minhas reminiscências, pois todos eles—os cavalos
martirizados das carroças e os anafados do coupé dos Sousas, as monas de trapo da Joana, as chineladas de minha
avó, os cuidados da tia Esperança, as sobrancelhas espessas da Nata, o cão feroz da quinta, as nuvens cor de
púrpura, as bolas de vidro incandescente—foram pequenos ou grandes nadas com que enriqueci a minha vida
interior de criança, sementes da vasta seara de noções que iriam dar ao adulto a substância do seu carácter e a
directriz do seu comportamento. 
     No  entanto,  compreendo  que,  embora  saibas  que  todos  estes  pormenores,  mesmo  insignificantes,  são
necessários para me conheceres melhor, desejes que te fale um pouco mais de mim, da minha identidade. É o que
me pedes agora. E tu, Marisa amiga, tens uma maneira tão insinuante de pedir,  que, se me exigisses o lindo
planeta Vénus, creio que seria capaz de to dar …
     No meu período do Poço do Bispo, como eu costumo chamar-lhe, pouco ou nada sabia de mim próprio e por
certo não me consideravam em idade de compreender qualquer explicação acerca das circunstâncias em que vim
ao Mundo. Só mais tarde mas revelariam e em boa parte com mentira. Nesse tempo, experimentava eu a sensação
de que nascera ou brotara, sei lá como, naquela mesma casa onde vivia. A minha terra natal era, portanto, aquele
sombrio lar onde apareci instalado, sem cuidar de averiguar porquê, sem curiosidade de conhecer mais coisas a tal
respeito. Essa curiosidade viria a tornar-se obsidiante uns anos depois. O Zèzinho (assim me chamavam para me
distinguir do avó Cândido) ali surgira e ali se movia como peixe que nasce num aquário e se sente perfeitamente à
vontade no seu elemento. 
     É, no entanto, a história do meu passado, anterior à data em que principiei a fixar recordações, isto é, antes dos
três anos de idade, já era longa e recheada de aventuras, de que eu participei mais ou menos passivamente. Soube-
a muito mais tarde, mas vou antecipar-lhe a revelação, querida Marisa, só para satisfazer a tua curiosidade, como
ma satisfizeram a mim, por volta dos meus doze ou treze anos. Contudo, quando minha tia Esperança ma contou,
em  jeito  de  grave  confidência,  já  a  fora  surpreendendo  em  parte,  como  que  aos  farrapos,  em  diálogos
pronunciados entre dentes, em meras frases soltas, que apanhava no ar quando me julgavam distraido. Ninguém
melhor sabe do que tu, Marisa querida, como as crianças, aparentemente absortas em seus brinquedos, apreendem
e fixam as conversas dos adultos, mesmo que estes falem sòmente por meias palavras. 
     Antes da tia Esperança me julgar em idade de escutar a minha história, que aliás não me contou completa nem
em rigorosa verdade, já eu sabia que nascera na Roça Bartolomeu Dias, um ponto alto da Ilha do Príncipe, em
plena linha do equador terrestre, de oude se avistava o imenso mar em volta. Daí certamente a fascinação que no
meu espírito exercia a visão panorâmica do largo estuário do Tejo, no qual—quem sabe?—talvez descobrisse
reminiscências do que os meus olhos contemplaram nos primeiros meses da minha vida. 
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     Minha mãe era de cor. Não diziam preta para não me desconsolarem, como se esse tom de pele fosse uma
vergonha que se devesse disfarçar. Tão-pouco me revelaram logo que ela não passava de uma das mais humildes
serviçais, importadas em grandes levas dramáticas, desde o longínquo sertão de Angola, por léguas e léguas de
território quase desconhecido nesse tempo, a pé, e embarcadas depois em Luanda, como mísero gado humano,
com destino àquela ilha de paisagem paradisíaca. Nessa época, achava-se natural e necessário esse drama, para
que o mundo civilizado pudesse obter o seu café e o seu cacau par preços aessíveis. E minha mãe foi cair nessa
roça, quando ainda era pequenita. Ao dar-me à luz, contava apenas dezasseis anos, uma criança na idade, mas não
no aspecto físico, pois, segundo ouvi contar, era alta e esbelta. Meu pai perfilhara-me e, como queria dar-me uma
boa  educação,  resolveu  entregar-me  ao  cuidado  dos  meus  padrinhos,  Ernesto  e  Alzira  Barros,  sens  grandes
amigos, que vinham de visita à Metrópole e me, trouxeram, com a idade de dezoito meses, para a sua casa em
Sesimbra, de onde eu certamente continuaria a avistar o mar que ainda hoje tanto me encanta. 
     Contaram-me um dia que a viagem fora tormentosa. o paquete (julgo que foi o velho Ambaca) esteve por mais
de uma vez prestes a naufragar. Toda a gente enjoou a bordo, excepto o pequenino José Cândido, que passava
òptimamente de saúde e não mostrava qualquer receio de perecer. Dizes bem, querida: «Santa inocência a dessa
idade!» 
     O mais curioso, porém, é que parece que a avó Romana só veio a saber da minha existência e presença na
Metrópole meses depois da minha chegada. Ignoro por que vias os factos chegaram ao seu conhecimento e os
motivos por que meu pai lhos ocultara. Este aspecto da minha vida ainda hoje constitui para mim um mistério.
Recearia ele que sua mãe acolhesse mal a notícia de que tinha um neto mulato? Creio que não, porque meu pai
devia saber quanta D. Romana era superior a quaisquer preconceitos de raça. Sei que houve entre ambos troca de
cartas, em que minha avó o censurou por mantê-la na ignorância de um caso tão importante, tanto mais que ela já
estava informada de que o seu neto, um pequenino set do seu sangue, era tratado como um irracional. 
     Não  sei  que  espécie  de  policía  minha  avó  pusera  em  campo,  em  Sesimbra,  para  descobrir  que  me
consideravam em casa  dos  meus  padrinhos menos  do que  um cão.  Faltavam-me com os  mais  rudimentares
cuidados de higiene; colocavam-me o prato da comida no soalho, para eu comer com as mãos; andava esfarrapado
e mal agasalhado, eu, que trouxera um baú repleto de roupas de criança, para os filhos de meu padrinho, de idade
aproximada da minha, usarem e romperem. 
     De tudo isto a avó Romana informou men pai, que pagava uma mesada a D. Alzira Barros para, meu sustento,
ficando ainda grato pelos seus cuidados, pois ela jurava estimar-me tanto como a seus próprios filhos. Até que
veio ordem de África para trazerem o pequeno José Cândido a Lisboa, a fim de ficar a cargo da senhora D.
Romana de Meneses Chaves. Não sei quem me trouxe. Meu avô Cândido e minha tia Esperança foram esperar-me
à estação de desembarque, um barracão sórdido que ainda durou muitos anos no lado poente do Terreiro do Paço,
precisamente onde hoje começa a Avenida das Naus. 
     Avô e tia apoderaram-se de mim como de um tesouro e correram logo a uma casa fotográfica a tirar-me o
retrato, que aqui  tenho,  Marisa,  para to mostrar.  É este o documento mais eloquente que possuo da maneira
desprezível como fora tratado pela madrinha, que me queria tanto como se eu fosse seu filho. Aqui me tens, pois,
querida amiguinha, nesta fotografia já esmaecida pelo tempo, ao lado de minha tia Esperança. Olha primeiro para
a minha tia. Vês como ela era bonita? Não te menti, ao falar-te da sua beleza. Olha, que perfeição de boca, que
suavidade nas suas pupilas negras, e a correcção dos seus sobrecílios, numa época em que era raro o usa da pinça
para os endireitar, e como era esbelto o seu busto de adolescente! 
     Bem, agora, repara no contraste que eu constituo ao lado dela. Sinto a tua mão estremecer na minha. Não te
deixes dominar pela comoção, querida Marisa, não vale a pena. O drama já vai longe. Como vês, tenho a minha
mão esquerda na da tia Esperança, como tu agora a tua na de um outro José Cândido, bem diferente do serzinho
insignificante que segura na destra uma trouxinha feita com um lenço. De toda a bagagem, que enchera um baú,
restava-me, meses depois, aquela miséria. 
     Disseram-me que era pelo Inverno, quando desembarquei no Terreiro do Paço. Devia ser o Inverno de 1901, o
primeiro do século xx. Fixa esta nota curiosa, querida Marisa: eu entra va o século e o ano vestido de cassa
transparente, muito amarrotada, como me vês, ao lado da tia de casaco de abafo. Olha as minhas botinhas todas
amolgadas e estragadas. Deixa a minha indumentária por momentos e observa o meu rosto. Sim, achas que ainda
me pareço muito com o que era então? Pois eu contemplo este pequeno como se não fosse eu, mas sim outra
criança; talvez por isso me mereça tanto dó como se a visse pela primeira vez. Vejo nela apenas um mulatinho
frágil, de carinha redonda e inocente, olhitos medrosos, doloridos, tristes, infinitamente tristes, a tiritar de frio no
seu vestidinho de Verão, todo amachucado. Meu avô quis certamente tirar-me este retrato para ficar valendo como
um documento irrefutável. 
     Então. Marisa querida, a que propósito vêm essas lágrimas? Agradeço-tas por ele, pelo José Cândido de
outrora, o Zèzinho, como a tia e o avô começaram logo a tratar-me. A avó Romana, essa, é que me tratava sempre
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por José, com as duas sílabas bem pronunciadas, porque entendia que os diminutivos fazem as crianças piegas, e
ela queria que eu fosse um forte, um homem corajoso, como se adivinhasse que teria de sustentar grandes lutas
contra a má sina durante a maior parte da minha vida. Contudo, apesar da sua rigidez, ao ver-me chegar a casa,
dizem que as lágrimas lhe sulcaram irresistivelmente as faces impassíveis. 
     Ainda eu era muito criança, contaram-me que minha mãe morrera pouco tempo depois de me trazerem para a
Europa. 
     Pobre mãe! … 

1920

296.136 1. Archipelago 2. Undeniable 3. Travelers 4. Statues 5. Metamorphosis 6. Cataclysm and Songs 7.
Excerpt from The Shepherd 8. Three Contemporary Truths 9. Petty Tyrants 10. The House 11.  State of Siege 12.
The Motherland 13. Show Me The Moon’s Blood 14. Anti-Epic 15. The Witches’ Legend 16. Shame 17. Circum-
navigation 18. We Found The Song 19. Afro-Insularity 20. Em Libreville: Twenty Poems\fn{by Maria da Conceição

de Deus Lima aka Conceição Lima (1961-    )} Santana, São Tomé Island, São Tomé y Príncipe (F) 15

1

The enigma is some other thing – no gods live here 
Just men and the sea, immovable inheritance.

2

By dowry I received you at birth 
and I recognize your speech in my voice. 

At your core, like the seed in the fruit 
the verse in the poem, I exist.

*
Seaside house, unchosen source! 
I belong to you and call you mine 

like my mother whom I did not choose 
but nonetheless love.

3

They brought sunsets and roads 
Their thirst for the horizon called them.

*
– To whom do you belong? 

Who are your people?
*

That’s how our grandmother extended 
The cup of water to the traveler.

4

In this country the statues disdain heights 
They trade in the plaza, ravage roads 

They have pensive hands and clay on the soles of their feet.

5

For Francisco da Silva, Gito 
In memoriam
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Today the words say nothing of shipwrecks. 
Just petals 

Invisible petals 
Infinite petals 

And at the tip of our fingers 
The phantom of a sweet, livable City. 

Its garments of purple and legend 
Its body, stubborn fruit and just distribution. 
We are witnesses to a precise metamorphosis.

6

Happy what’s left of me after I’m gone
If only one of the songs sung

Lives beyond the person singing in me now.
Yet I would not save from the slaughter

A single one of the songs I sang and sing.
*

Instead from the entrails of oblivion
I would steal the laughter of children

And the age of the proverb.
*

And so to those who come 
I would offer intact the enigma of light

7

from The Shepherd (sections 1-5 of 7 sections)

I
There was a man

 a man
  a man.

II
After his time

There will always be the memory
a version of that terrible legend.

III
There was a shepherd who shepherded

the great promise.
*

A shepherd who summoned
the horizon and the point of the astrolabe.

*
There was a shepherd and his bundle of desert.

*
A shepherd and his litany of falling and nothing.

III
The inextinguishable memory of that festival.
The cravat of dementia around the Equator.

The air blocking the pores of the houses.
IV

Ogun did not know.
Elsewhere someone was sleeping.

Palaces were waltzing in Kampala and Alexandria.
V
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Mouths fall from branches
- poor fruit -

and here vultures pant.
*

Here they fervently curve
over a carpet of dreams.

*
Here a diadem of gales and darkness

drips into their skulls.
*

Here are the ashes of the clock, the scraps of the flag.
*

The shepherd sows death
in the pores of his kingdom

no rage
drums smoke news

purges the harvest of its bustle.

8

I believe in the invisible
I believe in the levitation of witches

I believe in vampires
Because they are

9

Petty tyrants
who founded kingdoms at the foot of their sorrow

Petty tyrants who will never conquer the China Seas
or the realms of Manicongo

*
Petty tyrants who climb the roofs of their shacks

and survey the waning world from on high
*

Petty tyrants tear the shoes off speeding runners
who illuminate their messengers’ way

and produce clandestine plans of action in sealed portfolios.
*

They blindfold sparkling eyes letting no light enter
and whisper proclamations in closed conclaves

fearful of words with the power to echo or leave traces.
*

They live immured by their footfalls
for to be gentle or slow is, they judge,

to be both discerning and wise
*

They are meagre, narrow and slow men,
these petty tyrants,

who dream of stopping the clocks.
*

They don’t know that clock hands are also blindly tyrannical
and when evening destroys the urgency of their appointments

they gradually bolt every door to their kingdom
shipwrecked in a world which aggravates

the evil weight of their deeds.
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*
The petty tyrants

Are meagre, narrow and slow men
who will never conquer the China Seas

nor the realms of Manicongo.
*

They fear words that leave traces
and whisper to the public in empty conclaves

to amplify the echo of their perpetual childhood.

10

Here I wanted my house built.
It was to be tall, permanent, made of stone and light.

Of porous black basalt
brought from Mesquita.

The roof-tiles made
with mud from Riboque,

red as the heart of the hibiscus flower.
*

There would be a vast glass window
to give it a certain public air.

The backyard would be smooth and round
open to all paths.

*
Upon the ruins of the dead city
I laid the plans for my house

standing proud against the sea.
Right here.

I even dreamt of a dock –
tall and grand as an altar.

I can hear the murmur of boats
From my blue verandah.
In face after face I trace

The unfinished lines of my plans.

11

From the top of his tower the guardian aligns the world.
The strength of his wall isolates his fear.

12

I want myself awake
If I return to the uterus’ house

To grope the daytime penumbra
Of the walls

Reliving in the fingers’ skin the softness
Of the underground days

The bygone moments
*

I believe in this amplitude
Of beach perhaps or of desert

I believe in the insomnia that bends
This theatre of shadows

*
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And if I wonder
It’s to explain to you

Pain river fury waterfall of fury
For the rain dallies and the obô saddens

At noon.
*

I don’t resent the death of the baobab trees
The Square widowed with talk and smiling fingers

*
A basalt step emerges from the sea

And in the dance of the ivies I re-inhabit
Your body

Motherly temple
My melancholy castle

Made of hard planks and bobs.

13

Show me the moon’s blood
Now that the dead lie

In open
Sea arks

*
Show me the moon’s blood
Now that the beach has spat

The sea’s sickness
And the rocks’ disgust

Petrify the screams I did not hear
*

Show me the blood
The blood and the moon’s veins

When the severed tongues
Resurrect

In Fernão Dias in the month of February.\fn{ “On February 3, 1953, hundreds of Santomeans died in a historic uprising. The
governor, a Portuguese, needed workers for plantations and constructions, and sent the authorities to arrest people on spurious charges of

vagrancy to justify putting them at work under forced labour, at no cost for the state.  The population rebelled and the governor authorised a
bloody reprisal that became known as the Batepá Massacre. A thousand Santomeans were butchered by the authorities, with the bulk of the
crimes happening on the small coastal village of Fernão Dias. This date is considered a precursor of the 1961 colonial war and is a national

holiday.”}

14

He who in the stars’ rotation
And the oracles of the wise

Sought his law and commandment,
Reason, acquiescence, foundation

*
He who from the living held the spear and fate

He who from the throne of dead men came
*

He whom the voice of the tribe anointed
Called king, with power invested

*
To cloth, to mirrors, to beads

To greed, avidity, trifles
The doors of the court he opened
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His kingdom of people he depleted.

15

San Malanzo was old, very old.
San Malanzo was poor, very poor.

She had no children, no grandchildren
No nephews, no sons-in-law

Not even cousins or step-children
She was very poor and very old
Very old and very poor she was.

She was old, she was poor San Malanzo
Poor and very old
Old and very poor

She was old and poor
She was poor and old

Old poor
Poor old

Old
Poor

Sorceress.

16

While the machete’s edge
Moved over the trapped fear

The world stretched an eyelid –
Hesitated.

*
And when the camera’s eye

Gutted at last the silence
A methodical wind storm had reddened

Forever waters and fields.
*

The minds
Which organize the universe’s chaos

Initiated the urgency of reports
And the statistics of skeletons.

*
Rwanda still counts the skulls of its children.

17

The ships return
Loaded with cities and distance

*
The crickets fall asleep.

A child listens to the concavity of a seashell.
*

Perhaps it’s time for another voyage.
In the bow, for sure, the route’s decision

*
Here alchemies are created

Slow hymns sewn into lacerations
Quiet the dead.

There are caves and fire birds
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Sprouts of troublesome errands.
*

The hard craft of tilling patience.
The art of the voyage happens

So much learning at the helm, and amends…
*

That’s when the eye imitates the island’s example
And every sea bursts in the verandah.

18

To the memory of Ivete Monteiro
The petals fall.

One by one
They fall from the kapok
Over the afternoon’s skin.

We arrived from all over, lonely
Eviscerating

The cords of time
With our nails.

*
While the cold withers

We found the song.

19

On the islands they left a legacy
of hybrid words and sorrowful plantations

rusted sugar mills breathless prows
resonant aristocratic names

and the legend of a shipwreck on Sete Pedras
*

Arriving from the north they cast anchor here
by mandate or by chance in the service of their king:

navigators and pirates
slave traders thieves contrabandist

common folk
also rebel outcasts

and Jewish children
so tender that they faded

like sun-dried ears of corn
*

The ships brought
compasses trinkets seeds

experimental plants heinous acidities
a stone monument as pallid as wheat

and other cargo without dreams nor roots
because all of the island was a port and a road

with no return
all of the hands were pitchforks and hoes

*
And alive they became stuck on the rocks
like scabs—every coffee tree now breathes

a dead slave.
*

And on the islands remained
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incisive arrogant statues on street corners
more than a hundred churches and chapels

for a thousand square kilometers
and the inseurgent syncretism of nativity residences.

And there remains the palatial cadence of the Ussuá Creole dance
the aroma of garlic and olive oil

in traditional clay pots
and in the calulú the bay leaf mixed with palm oil

and the fragrance of rosemary
and basil from family gardens

*
And to the ticking of insular clocks were cast

Specters—implements of the empire
in a structure of ambiguous clarities

and secular condiments
patron saints and demolished fortresses
inexpensive wines and shared auroras

*
At times I think of their livid skeletons

their fetid hair on the sea shore
Here, on this fragment of Africa

where, facing South,
a word draws on high

like a banner of distress.

20

Em Libreville
não descobri a aldeia do meu primeiro avô.

*
Não que me tenha faltado, de Alex,

a visceral decisão.
Alex, obstinado primo

Alex, cidadão da Virginia
que ao olvido dos arquivos

e à memória dos griots Mandinga
resgatou o caminho para. Juffure,

a aldeia de Kunta Kinte—
seu último avô africano
primeiro na América.

*
Digamos que o meu primeiro avô

meu último continental avô
que da margem do Ogoué foi trazido

e à margem do Ogoué não tornou decerto
*

O meu primeiro avô
que não se chamava Kunta Kinte
mas, quem sabe, talvez, Abessole

*
O meu primeiro avô

que não morreu agrilhoado em James Island
e não cruzou, em Gorée, a porta do inferno

*
Ele que partiu de tão perto, de tão perto

Ele que chegou de tão perto, de tão longe
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*
Ele que não fecundou a solidão

nas margens do Potomac
*

Ele que não odiou a brancura dos algodoais
*

Ele que foi sorvido em chávenas de porcelana
Ele que foi compresso em doces barras castanhas

Ele que foi embrulhado em chiques papéis de prata
Ele que foi embalado para presente em caixinhas

*
O meu concreto avô

que não se chamava Kunta Kinte
mas talvez, quem sabe, Abessole

*
O meu oral avô

não legou aos filhos
dos filhos dos seus filhos

o nativo nome do seu grande rio perdido.
*

Na curva onde aportou
a sua condição de enxada
no húmus em que atolou
a sua acossada essência
no abismo que saturou
de verde a sua memória

as águas melancolizam como fios
desabitadas por pirogas e hipopótamos.

*
São assim os rios das minhas ilhas
e por isso eu sou a que agora fala.

*
Brotam como atalhos os rios

da minha fala
e meu trazido primeiro avô

(decerto não foi Kunta Kinte,
porventura seria Abessole)

não pode ter inventado no Água Grande
o largo leito do seu Ogoué.

*
Disperso num azul sem oásis

talvez tenha chorado rneu primeiro avô
um livre, longo, inútil choro.

*
Terá confundido com um crocodilo

a sombra de um tubarão.
*

Terá triturado sem ilusão
a doçura de um naco de mandioca.
Circunvagou nas asas de um falcão.

*
Terá invejado a liquidez de caudas e barbatanas

enquanto o limo dos musgos sequestrava os seus pés
e na impiedosa lavra de um vindouro tempo

emergia uma ambígua palavra
para devorar o tempo do seu nome.
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*
Aqui terá testemunhado

o esplendor do pôr do sol, o luar, o arco-íris.
*

Decerto terá pressentido a calidez dos pingos
nas folhas das bananeiras.

E terá sofrido no Equador o frio da Gronelândia.
*

Mas não legou aos estrangeiros filhos
e aos filhos dos filhos dos estrangeiros filhos

o nativo nome do seu grande rio perdido.
*

Por isso eu, a que agora fala,
não encontrei em Libreville o caminho para a aldeia de Juffure

*.
Perdi-me na linearidade das fronteiras.

*
E os velhos griots

os velhos griots que detinham os segredos
de ontem e de antes de ontem

*
Os velhos griots que pelas chuvas contavam

a marcha do tempo e os feitos da tribo
*

Os veihos griots que dos acertos e erros
forjavam o ténue balanço

*
Os velhos griots que da ignóbil saga

guardavam urn recto registo
*

Os velhos griots que na íris da dor
plantaram a raiz do micondó

partiram
levando nos olhos o horror

e a luz da sua verdade e das suas pa!avras.
*

Por isso eu que nâo descobri o caminho para Juffure
eu que não dançarei sobre o pó da aldeia do meu primeiro avô

*
meu último continental avô

que nâo se chamava Kunta Kinte mas talvez, quem sabe, Abessole
*

Eu que em cada porto confundi o som da fonte submersa
encontrei em ti, Libreville, o injusto património a que chamo casa:

estas paredes de palha e sangue entrançadas,
a fractura no quintal, este sol alheio à assimetria dos prumos,

a fome do pomar intumescida nas gargantas.
*

Por isso percorri os becos
as artérias do teu corpo

onde não fenecem arquivos
sim palpita um rijo coração, o rosto vivo

uma penosa oração, a insana gesta
que refunda a mão do meu pai

transgride a lição de minha mãe
e narra as cheias e gravanas, os olhos e os medos
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as chagas e desterros, a vez e a demora
o riso e os dedos de todos os meus irmãos e irmãs.

*
Que nenhum idioma nos proclame ilhéus de nós próprios

vocábulo que não és
Mbanza Congo
mas podias ser

Que não és
Malabo

poderias ser
Que nâo és

*
Luanda

e podias ser
Que não és
Kinshasa

nem Lagos
Monróvia não es, podias ser.

*
Nascente e veia, profundo ventre

conheces a estrutura que sabota os ponteiros:
novos sobas, barcos novos, o conluio antigo.

*
E consomes a magreza dos celeiros
num bazar de retalhos e tumultos

Petit Paris!
onde tudo se vende, se anuncia

onde as vidas baratas desistiram de morrer.
*

Medram quarteirões de ouro
nos teus poros—diurnos, desprevenidos.

Medra implacável o semblante das mansões
Medram farpas na iníqua muralha

e um taciturno anel de lama em seu redor.
*

A chuva tem agora a cadência de um tambor
outro silêncio se ergue

no vazio dos salões das coffeuses.
*

E no rasto do tam-tam revelarei
o medo adolescente encolhido nas vielas

beberei a sede da planta no teu grão.
*

Eu que trago deus por incisão em minha testa
e nascida a 8 de Dezembro

tenho de uma madona cristã o nome.
*

A neta de Manuel da Madre de Deus dos Santos Lima
que enjeitou santos e madre

ficou Manuel de Deus Lima, sumu sun Malé Lima
Ele que desafiou os regentes intuindo nação—
descendente de Abessole, senhor de abessoles.

*
Eu que encrespei os cabelos de san Plentá, minha três vezes avó

e enegreci a pele de san Nôvi, a soberana mãe do meu pai
*
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Eu que no espelho tropeço
na fronte dos meus avós …

*
Eu e o temor do batuque da puíta

o terror e fascínio do cuspidor defogo
*

Eu e os dentes do pãuen que da costa viria me engolir
Eu que tão tarde descobri em minha boca os caninos do antropófago...

*
Eu que tanto sabia mas tanto sabia
de Afonso V o chamado Africano

Eu que drapejei no promontório do Sangue
Eu que emergi no paquete Império

Eu que dobrei o Cabo dasTormentas
Eu que presenciei o milagre das rosas
Eu que brinquei a caminho de Viseu

Eu que em Londres, aquém de Tombuctu
decifrei a epopeia dos fantasmas elementares

*
Eu e minha tábua de conjugações lentas

Este avaro, inconstruído agora
Eu e a constante inconclusão do meu porvir

*
Eu, a que em mim agora fala.

*
Eu, Katona, ex-nativa de Angola

Eu, Kalua, nunca mais em Quelimane
Eu, nha Xica, que fugi à grande fome
Eu que libertei como carta de alforria

este dúbio canto e sua turva ascendência.
*

Eu nesta lisa, escarificada face
Eu e nossa vesga, estratificada base

Eu e a confusa transparência deste traço.
*

Eu que degluti a voz do meu primeiro avô
que não se chamava Kunta Kinte
mas talvez, quem sabe, Abessole

*
Meu sombrio e terno avô

Meu inexorável primeiro avô
que das margens do Benin foi trazido

e às margens do Benin não tornou decerto
*

Na margem do Calabar foi colhido
e às águas do Calabar não voltou decerto

*
Nas margens do Congo foi caçado

e às margens do Congo não tornou decerto
*

Da nascente do Ogoué chegou um dia
e à foz do Ogoué não voltou jamais.

*
Eu que em Libreville não descobri a aldeia

do meu primeiro avô
meu eterno continental avô
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*
Eu, a peregrine que não encontrou o caminho para Juffure

Eu, a nómada que regressará sempre a Juffure.

21

Um vento desgrenha
de lés a lés as marés do Sara

Em Kano a insurreiçäo está nas ruas
Centuriões gauleses esvaziam o trono de Marrocos

Kykuyuland vinga o opróbrio numa orgia de sangue
E na prirneira das nações, Kwame, o Africano
projecta a visão de um destino sem fronteiras.

*
Ó penal colónia que no Equador contorces

sem sentir do Kabaka a exilada dor
Arquipélago sobre as rasgadas tripas fechado

Mar de Fernão Dias pelo frio varado
Ó algas marinhas, ó pedras dos rios!

*
Lulas sem olhos encalham nas praias

Pombas sem asas despenham nas ondas
Seca nos seios o leite das mães

Há sangue, há pus no vão das escadas
Gemem passos em fuga nas matas da ilha.

*
Casas da vila sublevada, nativas tábuas!

Dizei do medo que em vós os prumos gela
Dizei dos varões arrebanhados, dizei!

Da sua culpada inocência dizei!
*

Ó vento do Sara que não sentes
nos terreiros

urn furacão ávido de cifrões
*

Vento do Sul que não ouves nos cacaueiros
um tufão cioso de escravos dedos

*
Visonário que em outra ilha

Convocas do mapa os fragmentos:
*

acaso conheces de Cravid as penas?
Viste a heróica tristeza dos seus ombros?

*
Tão longe, na aurífera costa

Quem te levaria do torpe vendaval as novas?
Quem te mostraria a dela, a tumba

Onde arfaram como peides sem guelra?
*

Não ter endoideceram os berros, não ouviste as súplicas
gota a gota se esvaindo como soluços

de um viril riacho em agonia.
*

E que dirias, triste profeta, às mães dos assassinados?
Que dirias aos anciãos humilhados?

Que dirias ao silêncio dos torturados?
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*
Que dirias da corrente no pé que pontapeia

Da rnordaça na boca que a intirnação transporta
O escravo estigma na mão que executa?

*
Que dirias do rancor, a sanha do sodé mato

A indizível traição de Zé Mulato
Que dirias da sentença, a fria decisão do carrasco entronizado?

*
Oh, os forros, mestre, e seu justo horror da agrária servidão!

Os forros e suas plantações expropriadas, seus domínios extorquidos
Os forros e seus servos, seus moleques perdidos

Os forros e seu desprezo dos gabões escravizados
Os forros e seu injusto modo de amar a liberdade!

*
Que dirias tu, Kwame, aos forros massacrados

Que lhes dirias se do crime novas te chegassem?
*

À sombra do micondó talvez meditasses
na sua inocência, sua culpa, seu tardio pranto

Talvez enxugasses com a fímbria do teu manto
a assustada baba de um pequeno órfão.

*
Ou lentamente percorresses com Cravid e Salustino

os ecos da dor na orla da praia ultrajada.
*

Talvez penetrasses a clandestina sombra da gleba
e com os forros e os filhos dos forros

com os minu iê e os filhos dos minu ie
com os angolares e os filhos dos angolares

com os kavêdê e os filhos dos kavêdê
com os gabões desprezados e os desprezados filhos

dos gabões desprezados
contasses de uma redonda e plana tribo

sem degraus sem portões e sem fronteiras.
*

Talvez ao escutar a voz erguida do teu sonho
Talvez ao sentir o fervor da tua árdua, concreta utopia
um veiho pescador sem mar e sem nome soluçasse.

*
Talvez uma híbrida mulher soltasse as verdes tranças e cantasse.

*
Então forros, todos livres, todos tongas

contigo aconchegados à volta da fogueira
partilhassem da crioula catchupa os grãos de milho

e juntos bebessem da cabaça o fresco vinho.
*

Mas como podias tu, na contracosta,
conhecer o oculto crime e seu tamanho?

*
Pioneiro da dolorosa emergência

artesão desta demorada era
tenaz caminhante!

*
Olha e vê como são introvertidos os muros da Avenida Marginal

Vê como são circunspectos os telhados da Avenida Marginal
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Ouve como arquejam os tijolos dos chalés da Marginal
Sente a brisa quando roça os cabelos das palmeiras

nas artérias da cidade.
*

É o espírito dos que plantaram morrendo
os pilares desta urbe onde rimos e fingimos

sofremos e mentimos, traímos e lutamos
pelejamos e amamos.

*
E amamos, mestre, esta urbe e suas casas.

Amamos desta urbe os lisos muros
Amamos com firmeza a frontaria dos chalés.

*
E hastearnos a memória dos que deixaram

a melancolia das ossadas por herança
nos lugares onde agora despontam janelas e praça.

*
Aqui cantaremos um dia, contigo.
Nestes mindinhos do futuro mapa

contigo cantarernos, Kwame.
*

Quando na lembrança secarem as lágrimas, os gritos
Quando a afronta se apagar das paredes das casas

Quando dos seios se esvair o leite envenenado
Quando as cicatrizes do medo escorrerem para fozes longínquas

Quando morrerem nos luxans os chafarizes do mandato homicida
Quando Batepá reinventar a inocência chacinada

e apenas o limo, e o pó forem na terra
herdeiros do nome proscrito.

Independence Day Celebrations in São Tomé e Príncipe (July 12, 1975)
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The Cathedral of Our Lady of Grace, São Tomé, São Tomé Province, São Tomé y Príncipe 

The Church of Our Lady of the Immaculate Conception, Santo António, Príncipe Province, São Tomé y
Príncipe

▲
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