
Amigo Manuel Teixeira-Gomes, 
 
Nas andaduras da vida,  
procurando cumprir com empenho o desempenho de existir,  
aconteceu-me ter perdido algures o seu endereço;  
porém, garanto-lhe,  
em nenhures dela se desvaneceu a lembrança de si em mim desde quando,  
faz tempo,  
o José Louro nos apresentou num memorável Agosto Azul,  
estando também o Urbano  
deleitando-me a falar de si e da sua obra com aquela vozinha dele de pucarinho de 
Estremoz prestes a quebrar-se. 
Bons amigos! 
 
E depois de o saber, a si,  
de maleta na mão calcorreando a penantes de Belém ao Terreiro do Paço para de 
seguida zarpar no bojo de um deus grego a Béjaia,  
num tempo em que Béjaia não era já ali,  
e passou a ser de então para cá onde o amigo a pôs,  
(isto para escapar à devassa da política comezinha) – depois de o saber como disse,  
pode crer o amigo que a minha estima e admiração por si é para todo o tempo. 
 
 
Pois, o empenhado empenho de existir, requer de seres da estirpe do meu amigo  
- e, se me permite a imodéstia, da minha também –  
a memória da Palavra mesmo nos redutos mais esconsos,  
onde parceria improvável ela acender-se por forma dita, escrita ou pensada:  
ela lá está: afirmativa, empenhada, divina;  
umas vezes horizontal, outras vezes vertical, outras ainda diagonal, mas Palavra  
(o elemento mais nobre da afirmação do espírito, como nos ensinou o Hegel) 
para quem dela se disponibilize a cuidar,  
ou a se preocupar em a realizar,  
ainda que só como sombra de vírgula - como disse um outro sage, o Borges, nosso 
patrício de sangue transmontano que veio a nascer argentino. 
 
Pois, adiante pelos factos metafóricos da realidade configurada da existência:  
é por terceiro íntimo de nós, o João Ventura, que o faço nesta mensagem epistolar.  
Ele se encarregará de lha fazer chegar. 
  
Comporta ela o propósito, primeiro,  
de lhe relatar o caso que ao noctívago viajante que sou aconteceu tendo sido assaltado 
em Saragoça, na Calle Dom Jaime I,  
lugar extenso de vitalidade quase obscena mas verdadeiramente bela, 
na noite do dia em que pela tarde o João me deu conta de uma urdidura,  
pretexto para escrever-lhe uma carta, a si.  
 



Cá vai  ela, a carta, com ele dentro, o caso, acrescentado de uma invitaciòn, sendo esta 
o propósito segundo. 
 
Um preambular:  
em opostos lugares da dita calle,  
tinha o José Luís Gomez apresentado nessa noite a sua Celestina, do Rojas;  
eu, o meu Cavalo Manco não Trota, do Luís del Val.  
A dele, coisa grande; o meu, bem mais modesto.  
Conversámo-nos antes por palavra escrita por via desta coisa que hoje existe chamada 
sms, não sei se conhece ?!;  
e concertámos encontrar-nos depois para vertermos palavra dita e,  
já agora,  
nos etilizarmos um pouco - eu mais que ele,  
que do álcool bebível sou assertivo e convicto frequentador;  
ele é um come erva, vegetariano por transtorno, que nem sumo industrial despeja 
para a cloaca do esqueleto, diz que o contamina não sei de quê.  
 
E assim foi que aconteceu;  
depois ele recolheu-se, eu a tal me dispus também.  
 
Mas eis que de um beco perpendicular da dita calle,  
me salta ao caminhar manso uma ninfa ardente armada de nudez até à testa,  
encimada esta apenas por uma grinalda de verduras que lhe cobria todos os cabelos 
que tinha na cabeça,  
que só lá os tinha, e em mais parte alguma. 
Parecia uma couve-galega, daquelas que o meu amigo tinha na sua pequena horta de 
quintal, de talo alto e folhas rijas,  
com que tais a Maria Adelaide fazia aquele caldo-verde temperado com azeite do 
Santuário de Jáen que nós deglutíamos com elevação estética  
(digo eu, com os nervos!)  
em noites memoráveis no Inverno doce de Portimão, antes de o meu amigo se deixar 
alcantilar a supremo guardião da Nação. 
 
Pois, a dita ninfa, nada me pediu e o que no momento me deu foi susto. 
 
Há por ali uma correnteza de laranjeiras.  
Para uma delas trepou ela, como que voando, tal era a sua destreza. E,  
alcançando uma ramada conveniente da cítrica,  
pôs-se de lá a aspergir a terra com o que, julgo eu, seria urina;  
enquanto isto, gargalhava, gargalhava para mim.  
 
Perante tal dionisíaco exercício, senti que se me erguia o coiso  
- que, como o meu amigo sabe,  
pois lho confidenciei a propósito de densidades suas que confiadamente me confiou 
de responsos com espanholas -,  
sou eu propenso a carnificinas poéticas;  
anarquista platónico só aqui ou ali episodicamente sou,  



e por distracção infligida pelo espírito à carne,  
tal como o meu amigo - mas isto é discrição nossa; adiante, pois 
 
Vislumbra vossemecê o que veio a seguir?!... 
 
Não, seguramente.  
Pois, lho conto:  
perante o fulgor da diaba e o meu coiso já feito mastro de São João em festejo 
popular,  
o manso caminhar que tinha fez-se lesto;  
corri a refugiar-me no quarto do hotel que pensava resguardado quando pela manhã 
desse mesmo dia nele me aboletei por razão de exercício artístico com exigência de 
rigor militar. E o que sucedeu?...  
 
A tropa  
(a guarda segura feita edifício)  
caiu como em Berlim o muro,  
e a ninfa trepando pela janela afiambrou-me a carne incendiada.  
 
Saiba que recebi a visitação de uma santa:  
santa puta, ou uma puta santa, como queira considerar. 
Saiba também que com ela me irei consorciar;  
e, - pois a invitaciòn –  
muito apreciaria que o meu amigo se disponibilizasse para nos apadrinhar; 
a menos que me imponha a condição de o fazer à espanhola,  
isso é que não, não, não e não, que a minha cornadura tem os seus limites! 
Compreenderá o meu amigo: pois imagina-me encimado por enfeite barrosão? 
  
A questão é de ordem estética! Onde estaria o fundamento de tal beleza em mim?!  
Seria um anacronismo.  
Com tal fealdade não quero eu compactuar e também não, por seguro, o meu amigo - 
que é um esteta. 
 
A ninfa, ela alma cristã não tem; e com exagerar a importância deste pormenor 
também me não ocupo e não se ocupará também o meu amigo.  
Eu da minha estou confiante, tanto quanto Agostinho de Hípona da sua quando em 
Flória Emília verteu sémen no óvulo que gerou Adeodato.  
 
Ela, a ninfa de quem eu havia fugido antes,  
que telúrica, pagã, me tinha assaltado em vigília (é certo que contaminado por algum 
vapor etílico, pormenor de somenos) assaltou-me depois o sonho corporificado e 
conduziu-me a um paraíso onde nunca antes eu havia entrado.   
Por palavra pensada, sei que dentro de nove meses será mãe de um Caím, filho meu 
também. Ai de mim! Que já lhe sei o fim. 
 
Por palavra escrita diga-me o meu amigo o que me diz disto, se faz favor, e se aceita ou 
declina a invitación.  



Se por pudicícia (preceito moral que lhe não reconheço, felizmente), usura (esse 
mortal pecado!) ou impossibilidade terrena (essa contingência de finitude!) se não 
quiser ou puder comprometer-se, diga-a de forma dita ao João Ventura que ele, por 
seguro, me a transmitirá.  
  
Passe bem, que eu também, até uma próxima oportuna memória nossa. 
Deste seu amigo para sempre 
Luís Vicente 
 
Nova Sintra do Sul, 26 de Maio, 2016 
 
 

 

 


