
Caro Manuel Teixeira Gomes, 

 

Ontem aconteceu-me um episódio - um daqueles incidentes em que o espanto nos 
salva do aborrecimento dos dias - e lembrei-me de ti. Entrei no metro com um livro em 
mãos e ocupei um assento vazio. Iniciei a leitura de um poema que falava de vários 
tipos de silêncio. A meio do percurso, ao erguer a cabeça de um verso - alguns versos 
obrigam ao erguer da cabeça, a ver um milímetro ao lado, como bem sabes - reparei no 
rapaz sentado ao lado com um galgo em postura de caça tatuado na barriga do braço 
direito. O rapaz também tinha um livro em mãos. Um romance. O focinho do galgo 
parecia querer correr pelo território da pele em perseguição até chegar aos dedos e 
abocanhar a prosa. Sorri com esta imagem e voltei a descer a cabeça e a atenção para 
a página 155. Para os versos que falavam dos cem tipos de silêncio. O silêncio de 
exército, o silêncio de missa, o silêncio do desmaio. A certa altura, o metro travou 
bruscamente. A carruagem sacolejou. Como duas cabeças moles, o meu livro 
entrechocou-se com o livro do rapaz do galgo tatuado no braço. Lombada contra 
lombada. Um acidente de literatura, portanto. Entreolhámo-nos e recompusemos as 
mãos e o humor. Após o embate imaginei que alguns dos versos do meu livro de 
poemas tinham saltado para as páginas do livro do rapaz. E algumas frases daquela 
narrativa se tinham estilhaçado para dentro do meu livro de poemas. Se assim 
aconteceu, tornei-me num homem mais rico quando saí da estação onde é sempre 
noite para subir para o dia que me leva de volta a casa. Nem o livro amachucado do 
rapaz, nem o meu, permaneceram iguais. 

 

Deste que muito te estima e admira, 

Sandro William Junqueira 


