
EDIÇÃO E PROPRIEDADE

COLÓQUIO/Letras

ISSN: 0010-1451 - Página principal / Homepage: https://coloquio.gulbenkian.pt

Parábola do homem cercado

Baptista-Bastos

Para citar este documento / To cite this document:

Baptista-Bastos, "Parábola do homem cercado", Colóquio/Letras, n.º 182, Jan. 2013,
p. 165-167.



165

parábola do homem cercado

Baptista-Bastos

   
E movido por obscuros avisos, o homem pôs-se a caminho.

     Livro dos Salmos

Ainda não encontrei explicação adequada para me dizer e a vocês o que o 
levou a deixar tudo e a instalar-se num país longínquo. Talvez, como o outro, 
encontrasse a luz nessa região, e a sua intranquilidade estivesse finalmente 
apaziguada. Estou rodeado de noite, de silêncio e de livros, os elementos indis-
pensáveis à memória e à reflexão. Fui professor de História Antiga e sempre 
me dei melhor com as sombras do que com as realidades, embora reconheça 
que há muitas sombras cheias de realidade.

Desistira de estar, é o que é. Acontece muitas vezes a muitas pessoas. 
Porém, essas pessoas nem sempre, quase sempre, têm possibilidade de fugir, 
de desaparecer dos seus hábitos, das suas rotinas e dos seus dias. Mesmo em 
Lisboa podemos sumir-nos. Misturarmo-nos na multidão, deixar de frequen-
tar os sítios do costume. Sei de quem fez isso, e saiu-se bem. Lisboa é uma 
cidade que absorve.

Mas ele estava cansado das ruas, dos bairros, e nada na cidade o prendia e 
emocionava. Sobretudo a família. A família deixara de o comover e ele mesmo 
deixara de comover a família. Atravessavam-se uns nos outros, num mutismo 
sem significado que lhes pesava como dor ou indiferença. Fora-se, é o que é. Eu 
talvez me apercebesse desse abandono. Encontrávamo-nos amiudadamente 
no café, tentando recuperar a juventude, quando frequentávamos as tertúlias e 
os grupos. Conversávamos de coisas vagas e imponderáveis. Ele expunha uma 
ausência preocupante. Pensei: outra vez doente. Curara-se, dificultosamente, 
de um esgotamento, mas nunca mais voltara a sorrir. Parece que é comum, 
nestes casos, o sorriso morrer para sempre: os doentes deixam de cortejar a 
esperança. Outra ilusão se lhe sobrepusera. Ilusão. Porém, a esperança não 
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será uma ilusão que criamos para nos consolar?, não será? Como os deuses que 
inventamos para esconjurar o medo da morte.

Era impossível continuar a suportar este cansaço. As pequenas quezílias 
familiares iam-me mortificando. Admitia, resignado, o avolumar daquilo de 
que não gostava; não reagia, admitia, admitia, admitia. Porque não te insur-
giste? Esperava que a normalidade fosse adquirida, embora não soubesse, com 
rigor, que normalidade era essa. Encontrava-me, no café, com o Armando, 
também ele professor, mas de Literatura e, ocasionalmente, sentia o impulso 
de desabafar. Contudo escondia-me nos meus silêncios ou, então, mergulhava 
em pensamentos confusos e abstractos, com o furor mudo de quem tem pudor 
e escrúpulo com revelar episódios da sua vida.

Escrevo agora: o tempo faz-nos sempre mal. O tempo nunca fez bem a 
ninguém. E, ao contrário do que se diz, nada melhora, as dores regressam, 
subtis por vezes, cruéis sempre. Às vezes, é preciso fugir do tempo, e julgamos 
que, saindo de casa, conseguimos libertar-nos dele. Ora, mesmo saindo de casa 
estamos muralhados; ele dizia que todas as cidades têm muralhas, invisíveis 
mas muralhas. E que todos os homens se encontram murados, cercados por 
tudo o que os não deixa ser livres nem felizes. Foram os homens, no entanto, 
que se muralharam. Ninguém os obrigou.

Saíamos, esporadicamente, e passeávamos pelas colinas. De qualquer das 
colinas vê-se, divisa-se ou adivinha-se o Tejo. O Tejo, contrapunha ele à beleza 
imponente do rio, é um rio de partida, jamais um rio de chegada. Vê bem: 
quando se chega, alguma desgraça aconteceu: o que resta da frota das naus, 
os estropiados das guerras, o que sobra do império, o ressentimento, o rancor 
e o ódio. Vê os retornados; vê-os. Adaptaram-se, diz-se. Todavia, no reduto 
quase final do coração, trazem os locais africanos onde viveram, e acalentam-
-nos com o fervor das coisas amadas e perdidas. Incorporaram-se num país 
no qual as pessoas deixaram de se olhar e cumprimentar. As pessoas, aqui, 
neste lugar infausto, atravessam-se, não se cumprimentam, não sabem dizer 
«bom dia», perderam o sorriso, por breve que seja, que faz do rosto uma 
cordialidade momentânea. E um país sem sorriso dispõe de alguma hipótese 
de sobrevivência?

Por duas ou três vezes, não mais, desapareceu de casa, do bairro, da rua. 
Regressou uns dias depois, como se nada tivesse acontecido. A princípio assus-
taram-se com a ausência; habituaram-se porque procuravam compreendê-lo e, 
no seguimento dos factos, até respeitá-lo.

Encontrámo-nos, por acaso, na Livraria Bertrand. Falámos, vagaro-
samente, dos cafés e das pastelarias que, naquela rua, houvera: a Pastelaria 
Marques, onde os magistrados dos Tribunais Plenários iam calmamente 
tomar chá e comer bolos, depois das sentenças. Um país cheio de culpas e sem 
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remorsos, costumava ele dizer. Um pouco mais abaixo, o Café Chiado, no qual 
Aquilino Ribeiro se amesendava, com amigos, tarde sim, tarde não. Aliás, fora 
à Bertrand adquirir um livro de Aquilino, Recreação Periódica, recuperação de 
textos do Cavaleiro de Oliveira, traduzidos de L’Amusement Périodique. Volta 
e meia, quando o enfado insistia em persegui-lo, sentava-se no século XVIII, 
seu favorito e seu amparo. Fascinava-o essa época de turbilhão e galanteria.

«Hoje não te amei o bastante. Perdoa-me.» E ela percebeu que ele não 
estava bem. Veio contar-me: «Está outra vez num outro sítio. Agora, creio ser 
num sítio mais longínquo.» Não era bem assim: estava cada vez mais perto, 
e dissera-se: então é apenas isto?, simplesmente existir? Caminhara durante 
horas; desta vez por outras zonas da cidade, que conhecia pouco ou desco-
nhecia totalmente. Reparou que, nos bairros a Oriente, havia muitos negros e 
ciganos, que se davam mal, e ele não entendia o porquê. De súbito, encontrou-
-se num beco sem saída: a junção de dois prédios em ruínas conferia ao sítio 
um aspecto tenebroso. Olhavam-no com curiosidade, e ele não se sentiu muito 
seguro.

Deixar de sonhar. Caminhar, caminhar sem direcção, atravessar a neblina 
e descobrir-se noutro país. E Portugal? Nunca vivi aí! Sonhara e inventara 
tudo: países, cidades, perfumes, montanhas, e falava das águas do mar de 
Creta, quando mudam de cor, pelo equinócio de Setembro; e daquelas aves, 
os piprídeos, que cantavam agitando as asas, soltando sons estranhamente 
maravilhosos; de mulheres núbias, cujos olhares eram doces e míticos. Mas 
em Portugal nunca vivi, dizia.

Atravessar a neblina e estar lá.
Caminhar, caminhar. Caminhar sempre.

[O Autor segue a antiga ortografia.]


