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Nunca ninguém se perdeu,

Tudo é Verdade e Caminho

Fernando Pessoa

Intróito

Amigos, desculpem-me a franqueza, mas não me apetece mesmo nada encafuar-me num centro-

comercial qualquer – e há tantos agora – e conjugar até à exaustão o verbo prendar... (Sim, prendar, 

“comprar prendas” e não  presentear, “dar prendas”.) E não é só por causa do frio e da chuva (lá 

nunca há disso), não é só por causa dos engarrafamentos e das filas intermináveis das caixas. Bem, 

confesso que é por tudo isso também, claro está, mas sinto que há uma razão mais forte.

Esta manhã recebi três prendas – um chocolatinho, duas garrafas de vinho e... uma  boa notícia. 

Acontece que quando recebi a última respondi sem hesitar:

– Ah! Que Bom! Foi a melhor prenda que recebi até agora.

Depois fiquei aqui a pensar – “Se é verdade que também gostei tanto das outras duas prendinhas...” 

– uma já estou a degustá-la lentamente na boca; outra vou deitá-la nos copos dos meus amigos 

amanhã, na consoada – “... porque é que esta frase me saiu assim, sem pensar? Será porque vou 

poder saboreá-la só com a alma? Pensar nela e imaginá-la intimamente, deixá-la só cá dentro por 

algum tempo e depois, se quiser, passá-la de boca a ouvido a alguns amigos íntimos?”

Se assim for, o sorriso de quem me deu a notícia, vai passar dos meus lábios para outros rostos.

Está decidido. Já não vou lá fora comprar-lhes nada! É um desafio, ver se me mesmo assim lhes  

consigo dar uma luzinha (uma espécie de mental-led :-) que brilhe por dentro da árvore de Natal. 

Aliás saiu uma “lei nova” que incentiva qualquer cidadão a ser um “auto-produtor de energia, que é 

como quem diz – de luz. Ora eu, bom cidadão, que até agora me limitava a “juntar os que dão luz 

branca”, ou a gerar clandestinamente a minha luzinha interna, agora sou estimulado a “dar luz” aos 

outros. Que maravilha! Sinto-me muito mais “legalizado” e agradeço, pois claro.

E vai daí pus-me a ler nas entrelinhas do decreto e parece-me que descortinei o “espírito da lei”: o  

que o legislador no fundo pretendia (e a que eu obedeço cegamente, já se vê): que cada um de nós 

não só produza luz, mas que injecte essa energia na rede global, para iluminar as almas que puder. 

Há umas décadas,  nesta  quadra,  andavam todos a queimar combustível fóssil  na candeia,  pelas 

noites fora e a escrevinhar postais e postais cheios de árvorezitas-de-Natal-com-neve-nos-ramos. 

Agora,  com as  redes  sociais, as  árvorezitas-de-Natal-com-neve-nos-ramos ficam em sossego na 

floresta. São só vantagens! Por isso, pronto, está decidido. Não vou lá fora comprar prendas!

Bom pelo menos, hoje, nas vésperas de Natal não vou. Quando os saldos chegarem logo se vê ó_Ô
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E vai daí, pus-me a pensar...

Porque é que os Amazónicos não se perdem

... no meio da floresta cerrada?

Eles sabem distinguir bem os caminhos seguros daqueles que levam ao pântano e à boca do jacaré. 

Para não serem caçados – matreiros que são – aprenderam a auscultar, no meio dos chilreios, o arfar 

felino  do jaguar,  ou a farejar  o  seu hálito  carnívoro.  E para comer – desenrascados que são – 

aprenderam a usar  olhos-telescópio, para detectar as presas lá no alto, empoleiradas nos capitéis 

frondosos  das  colunas  daquele  templo  de  madeira  viva  e  olhos-microscópio para  diferenciar 

indistinguíveis diferenças entre bagas comestíveis e venenosas.

– Mas afinal porque é que eles se orientam melhor na sua floresta do que nós na “nossa”?

– Terão eles desenvolvido capacidades superiores às nossas?

Penso que a resposta é: sim, até certo ponto, mas não no essencial.

Como   povo sim  , eles desenvolveram capacidades específicas de adaptação ao “seu mundo” que, até 

certo ponto, parecem bem melhores que as nossas capacidades de lidar com o “nosso mundo”. Não 

admira. No curriculum-vitae deles há uma coisa que salta à vista: a unidade de crédito dos cursos 

de formação das suas uni-diversidades é o milénio, não admira que se tenham tornando cientistas da 

sua ciência, médicos da sua medicina, artífices e artistas da sua arte.

Mas  no  essencial,  como  pessoas  penso  que  não. As  capacidades  deles  como  pessoas  não  são 

melhores nem piores do que as nossas. Serão praticamente as mesmas.

Foi preciso que a genética demonstrasse, com certeza científica, que a versão do sistema operativo  

que eles  usam na cabeça não é “um pouco desactualizada”, nem “um pouco mais antiga”, nem 

sequer  “semelhante”  à  nossa,  mas  sim  igual, foi  preciso  isso,  para  que  finalmente  nos 

convencêssemos (alguns, pelo menos) que eles são apenas outro povo e não uma outra raça. 

Para brincarmos um pouco – estamos no Natal,  bolas! – vamos dar um nome divertido a esse 

conjunto de capacidades de orientação no meio ambiente. Chamemos-lhe o nosso GPS da Alma – 

ou GPS-A – e  assentemos em dois pontos essenciais: 

– O GPS-A dos Amazónicos é o mesmo que o nosso.

– O nosso GPS-A é tão antigo, mas tão antigo, que às vezes até parece antiquado; mas não.

Há 4 ou 5 milhões de anos – na altura em que nos aventurámos a sair do Vale do Rift em África, 

caminhando sobre dois pés, com o resto da nossa pequena tribo, em direcção ao resto do mundo – a 

versão primata desse útil instrumento de navegação, já devia estar na cabeça da Ardy, a nossa mais 

longínqua avó bípede conhecida. Quanto à  versão actual –  umas pequenas adições adequadas ao 

estilo saltimbanco do chamado Homo sapiens sapiens – anda a ser testada há uns 40 mil anos.
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Mas, então, se temos a mesma versão de GPS-A e se tem sido tão testada ao longo do tempo... 

Porque é que nós hoje nos perdemos tanto

... na floresta da informação? Muito mais do que os Amazónicos se perdem na floresta deles!?

Bom, em primeiro lugar gostaria de dizer que concordo em absoluto com o Fernando Pessoa – nós 

nunca estamos verdadeiramente perdidos, quando muito estamos a caminhar. E se o caminho não 

nos levar para as mandíbulas do jaguar ou para o estômago do jacaré, enfim, “o que não mata 

engorda”. Alguma coisa havemos de aprender ao longo do caminho, c'os diabos! Não?

Portanto,  se  nos  rotularem de  “perdidos”  por  vaguearmos  por  aí  “errando  ao  acaso”,  não  nos 

deixemos perturbar – as praias estão sempre pejadas de “Velhos do Restelo” e,  no final,  muito 

teremos certamente para contar aos nossos netos. Agora, se o medo de nos perdermos nos levar a 

aceitar uma venda nos olhos e umas aulas de formação de como-caminhar-em-círculos

– “Hum!... Dá para desconfiar, não dá?”

“Segue o dinheiro” dizem os criminalistas. Se nos fosse permitido seguir o percurso da água – ou da 

riqueza – produzida pelo rodar da mula em volta da nora, se pudéssemos ver em que terreno fértil 

vai desaguar, tudo se tornaria claro. Mas o segredo continua a ser a alma do negócio. Por isso os 

terrenos férteis estão off-shore e nós ficamos à beira-mar a aturar os Velhos do Restelo.

(Advertência: quem gostar mesmo de andar em círculos, é melhor que deixe de ler agora. Para esses 

é óptimo que a linguagem do GPS-A continue indecifrável – de preferência escrita numa língua tão 

morta quanto possível: “Grego”, “Latim” ou “Sânscrito”, tanto faz. Ora bem, quantos ficaram a ler? 

Deixem-me contar... Ok! Era o que eu pensava :-)

Considerando que uma nova versão do sistema operativo do nosso GPS-A não só não está acessível, 

como até é capaz de ainda não estar escrita, optemos pela abordagem dos vendedores de  GPS's 

(digo bem, “vendedores”, porque os fabricantes são chineses) – a tradução. Afinal que utilidade teria 

um GPS que nos mandasse virar à esquerda no próximo cruzamento... em “Sânscrito”?

Há 100 anos atrás as folhas, as flores e os frutos das árvores da “floresta” em que vivíamos eram 

milhões, biliões de folhas de papel de jornais, revistas e livros, panfletos e cartazes, notas e cheques 

de banco, facturas, recibos e contratos, etc., etc.

Da noite para o dia as folhas da floresta de papel não desapareceram, mas a floresta foi inundada de 

"folhas-pirilampo" que saltitam e esvoaçam à nossa volta, pequenas luzinhas que surgem por todo o 

lado – monitores e mais monitores: gigantes nas ruas, grandes em casa e no trabalho, médios nos 

autocarros, pequeninos nos aviões, minúsculos nos telemóveis.

Pois é. Logo agora que nos começávamos a habituar ao mapa, as ruas mudaram todas de nome e, às  

vezes a coisa piora um pouco, porque onde dantes havia uma azinhaga agora está uma auto-estrada.
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Traduzir é urgente. Traduzir as frases do GPS-A, para uma língua viva, já, porque para bem viver...

Navegar é preciso!

…mas errar por aí,  teimosamente – por muito humano que seja – é diabólico, diziam os sábios 

Romanos enquanto caminhavam por algumas das estradas que ainda hoje perduram. E ficar uma 

vida inteira aos círculos numa rotunda, com medo de errar na saída, não é um erro teimoso? 

(Parece-me  bem que  no  Código  da  Vida há  um sinal  essencial  que  falta  juntar  ao  “Proibido 

Estacionar”: uma espécie de “Proibido Circular” – um sinal de rotunda com um traço vermelho por 

cima. Ou talvez seja mesmo preferível meter tudo num triângulo e ensinar que “Circular é Fatal”.)

Se para bem viver é preciso navegar, para navegar bem é preciso sintonizar o nosso GPS-A com o 

Sistema  Global  de  Posicionamento  Universal  (GPS-U). Segundo  as  últimas  estimativas  esse 

sistema, foi “posto a funcionar” há cerca de 13 ou 14 mil milhões de anos (e com uma precisão 

impressionante já que o mais pequeno erro nas condições iniciais densidade, temperatura, etc. daria 

tudo a perder, dizem os astrofísicos que sabem ser “historiadores do Cosmos”).

Mas o sistema não é infalível. É preciso ficar muito atento às mensagens que ele nos vai enviando. 

Afinal os Amazónicos, de vez em quando, também viram a canoa e riem de si próprios como nós...

Primeiro é preciso treinar o ouvido para que o ruído da floresta não mascare o arfar do jaguar.

Façamos, pois, um teste de ruído ao sistema... 

Os GPS-A costumam ter um eco de fundo permanente que geralmente tapa quase todos os outros 

“sons”. Para abreviar chamemos-lhe “ego”. Escutemos o tipo de ruídos que ele produz. Às vezes 

são positivos, outras vezes negativos, mas repare que são sempre do mesmo tipo: Eu! Eu! Eu!...

– Eu sou o maior! <versus> Nunca faço nada certo!

– É assim, porque eu quero, pronto! <versus> Você é que sabe. Eu não sei nada!

– Tenho de me pôr lindo! <versus> Não quero saber de mim! Ninguém gosta de mim!

– Eu adoro isto! Eu adoro esta pessoa! <versus> Eu detesto isto! Eu não suporto esta pessoa!

– A Vida é Bela. O Mundo é justo! <versus> A Vida é injusta! O Mundo vai de mal a pior!

À nascença o nosso GPS-A costuma funcionar bem (reiniciar os computadores também costuma dar 

esse efeito) mas o “eco de fundo” activa-se cedo. Aos três ou quatro anos já se nota muito bem.

Antes dizia-se “Oremos”. Mas agora que a regressão está na moda diz-se: “Recuemos”. Qual a 

recordação mais antiga de que me consigo lembrar? Teria então uns três ou quatro anos. Hum! Já 

consigo visualizar essa criança que eu era? Você também consegue? Lembra-se das birras que fazia 

quando queria chamar a atenção dos seus pais? Aí está, encontrou o seu “ego”. Agora resta saber se 

quer lidar com ele como se lida com uma criança de 3 anos – com amor e carinho mas sem se deixar 

manipular, ou se quer ser um escravo dessa criança. Há adultos assim. A escolha é sua.
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Viver com...

O Ego

... em paz e harmonia, implica muita disciplina.

Bom, em primeiro lugar  importa  reflectir  que o Amazónico não leva o filho de três  anos  para 

caçadas na floresta. O pestinha come o que não deve, foge para “explorar o mundo” e, pior do que 

tudo, as suas birras espantam a caça e atraem os jaguares. 

– Nah! Na hora de caminhar pela floresta a miniatura fica em casa, dormindo.

Depois, quando volta, come, brinca um pouco e dormem a sesta – a cabecinha dele embalada pelo 

sobe-e-desce da respiração do ventre do pai. É aí mesmo que o “ego” deve estar, 80% do tempo, 

pelo menos. Sereno, calminho – “Pestinha tem que dormir muito, né?”

É mesmo! E se não é com vinagre que se apanham moscas, também não é menos verdade que o 

excesso de melaço não é bom pró pestinha. Não lhe dar atenção não resulta, mas ficar escravo da 

atenção dele, ceder à sua manipulação o tempo todo, é deitar esse tempo fora. Cuidar de crianças só 

com rigidez e sem amor resulta em tragédia. Mimá-las demais é outra tragédia. 

Quem aprende a lidar com pestinhas aprender a lidar com o seu “ecozinho”, que continua lá dentro, 

eternamente com três anos, a tentar fazer birra, sempre.

Para quê dizer mais? 

Palavras não adiantam.

Há sempre crianças à sua volta. Não fuja delas. 

O seu GPS-A tem lá o programa todo mas tem de fazer a sua parte.

Pratique!
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Ah, pois. Você continua à espera da tradução, não é? Bom, lá vai. Sabe o que quer dizer...

Bancos, Seguros e Marcas

...em linguagem Amazónica?

Já adivinhou? Escute a canção sibilina da serpente a encantar aquele que julga ser o domador dela:

– Meu amigo, você é jovem, mas não vai ficar jovem para sempre... Precisa de poupar, poupar 

muito para a sua reforma. Dê-nos o seu dinheiro (o seu sangue jovem) que nós congelamo-lo 

num PPRzinho e depois, muito depois, injectamo-lo de volta nas suas veias, quando você for 

velhinho e já não conseguir mexer bem as pernas... Até lhe damos um bónus, um pouco mais 

de volume (soro é coisa que não falta – água e sal é baratinho).

Escutou bem? Já adivinhou a tradução literal? É isso mesmo: 

– Bancos e Seguros ≡ Enganar o índio!

– Quê!? Índio! Seu branco ignorante, não sabe que a Índia fica do outro lado do mundo!

(Bom. Se calhar o Amazónico não é capaz de responder assim mesmo, mas era bem feito, não era?)

Há muitas versões da história, mas todas elas têm algo em comum, você dá o seu dinheiro, o seu 

trabalho, o seu “sangue novo” e eles devolvem tudo quando você for velho e imprestável. Outra:

– Cataclismos acontecem. Já pensou nisso? Nós temos um seguro que o defende contra tudo e 

contra todos. Excepto contra desastres da natureza tais como tornados, sismos, furacões, tufões, aviões que caem, pernas partidas, gripes, pneumonias e afins. Se você se  

revelar um mau segurado, isto é se representar um grande risco para nós, reservamo-nos o direito de rescindir este contrato consigo, sen É só assinar aqui e pagar 

antecipadamente, em suaves prestações se quiser com um juro de 20% ao ano + taxas variáveis conforme o lucro que quisermos.

Não vale a pena pegar na lupa nem tentar decorar. Há tantas e variadas versões como intermináveis 

são as variantes das bagas venenosas da floresta. Comestíveis são poucas, muito poucas.

Assim que se habituar a ajustar o GPS-A para “modo combate matreiro” vai descobrir que a floresta 

está  cheia  de  seres  venenosos...  Mas não,  não precisa  de encomendar  esse  “Curso de  Cardio-

Combate-Auto-defesa com DVD incluído e pagamento em suaves prestações mensais com um juro de 20% ao ano 

+ taxas variáveis conforme o lucro que quisermos.” (São eles outra vez, não ligue).

Lembre-se:  o  seu  GPS-A tem  pelo  menos  4  milhões  de  anos  de  aperfeiçoamento  e  a  versão 

caça/combate em  savana/floresta/caverna tem dado resultados excelente nos últimos 40 mil anos.

Se quer um curso de formação rápido, observe uma dona-de-casa sensata e experiente em  modo 

recolecção no  super-mercado-floresta. Ela desliza sem hesitações pelas veredas, ignora marcas e 

grandes rótulos e pega nos óculos de ver ao perto para analisar a quantidade de veneno de cada 

alimento (pois é, a quantidade conta mesmo: um pouquinho é homeopático, uma dose maior mata.)

– Aos 90 anos a minha avó advertia-me: “Esses produtos que tu compras nas lojas de produtos 

naturais serão mesmo bons!?” Um ano depois descobri que tinham um produto cancerígeno. 
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Em breve aprenderá a escutar o GPS-A de uma maneira tão eficiente que, voluntariamente, irá...

Ignorar as Notícias

... e dar mais atenção à terra. Não só à “Terra”, ao planeta todo, mas à “terra” onde tem os pés agora.

É verdade que o planeta está cheio de perigos, mas também é generoso e bom. É preciso entendê-lo.

Os  jaguares,  jacarés  e  outros  predadores  são  bem  reais  e  perigosos,  sim.  Mas  são  poucos 

comparados com os herbívoros e as plantas. 

Os Amazónicos sabem disso, por isso também caçam, mas são sobretudo agricultores.

O nosso GPS-A tem sinais exteriores que nos permitem interpretar o seu mecanismo interno. Já viu 

que dos nossos 32 dentes: 20 são molares e pré-molares – para moer cereais; 8 são incisivos – para 

cortar vegetais e frutos – e só 4 são caninos – para rasgar carne? Somos um pouco carnívoros, sim, 

mas menos de um dia por semana. Claro que cultivar ocupa uma parte importante do nosso GPS-A.

Os  Amazónicos  sabem  muito  de  agricultura  natural,  orgânica  e  sustentável.  Há  milénios  que 

aprenderam que se deitarem 10 sementes à terra na época certa e cuidarem bem delas, podem colher 

90 sementes para comer e mais 10 para guardar e semear de novo.

Mas as notícias não dizem que a terra é generosa. Dizem-lhe que o Mundo é violento e mau.

As notícias fazem-lhe a si o que a “comida de plástico” e o álcool fazem ao Amazónico. 

Primeiro enfraquecem-no e tornam-no dependente do seu pequeno “ego”. Depois adoece seriamente 

e, por fim, torna-se presa dos jaguares e jacarés ou,  o diabo que escolha, do negreiro que o quer 

vendar e amarrar à nora. Lembra-se da história do médico e da carraça?

Lembre-se: “roda-de-nora”  tem muito sinónimos – “seguro”, “empréstimo”, “medicamento”...

Notícias? Tradução curta: “círculo vicioso”. Versão longa: “comida de plástico para a sua mente”.

A verdade é que a natureza faz proliferar tudo (aliás com juros, esses sim, generosos) e as notícias 

não são excepção, proliferaram e infestaram o mundo. Porém a natureza auto regula-se. Já reparou 

que os fornecedores de TV agora lhe permitem escolher o que quer e não quer ver? Se negociar bem 

(todos os anos tem que negociar o preço) pode comprar, por “quase nada”,  algo que não tem preço: 

chama-se liberdade de escolha do que os seus olhos vêem, ou seja “saúde mental”.

Quanto àquela voz que lhe está sempre a dizer: “Vá, vai ver as notícias na TV. Liga a rádio. Vai  

espreitar newsblogs na Internet. Compra aquela revista. Já leste o jornal hoje?” 

Sabe quem é, não sabe?

Pois é, as crianças de 3 anos são muito curiosas.

Nem só  de  pão  vive  o  homem,  por  isso  tenha  cuidado  com a  comida-de-plástico mental.  Dá 

satisfação imediata, digestões difíceis e problemas mentais a longo-prazo. 

Acha que estou a exagerar, não é? Já ouviu falar em “gripe-A”?
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Em contrapartida...

Use a Internet

... para tudo e mais alguma coisa. 

Sabe porquê? Porque a Internet não é apenas mais uma moda-tecnológica-que-vai-passar. 

É a consciência global do “formigueiro humano” finalmente a manifestar-se física e cada vez mais 

livremente, em computadores, telemóveis, TV's, etc. Se lhe disserem que a Internet é má, desconfie 

e pergunte ingenuamente – Porquê? 

Já reparou que quem começou por dizer isso foi o (agora filantropo) Bill Gates – o homem que 

inventou a “roda-de-nora-Microsoft” que lhe permitiu acumular a maior riqueza no mundo. Sabe 

porque é que ele praguejou e lutou contra ela enquanto pôde? É que ele cedo percebeu que se os  

PC's de todo o mundo se unissem ia ser um problema. (Pois... Há aqui um eco qualquer não há? :-) 

A Internet  não é mais  uma evolução tecnológica.  É algo muito mais  abrangente e universal.  A 

Internet não é uma revolução, ela é A   Revolução  . Ainda duvida? Dou-lhe apenas cinco exemplos:

– Software gratuito  : estou a escrever no OpenOffice – custo zero. Há meses fiz renascer um 

computador com 15 anos – usando o puppy-linux que cabe numa pen-usb de 128MB – custo 

zero. Hoje, 2010, há milhões de aplicações gratuitas (ou quase) cujo desempenho faz corar 

de inveja os autores dos programas que há duas décadas se vendiam por milhares de euros.

– Comunicações gratuitas  : com o Skype, ou com o Messenger falo sempre que quiser e todo o 

tempo que quiser com amigos e colegas do Porto, Angola, ou Japão. Custo zero. 

– Compras e vendas a preços incrivelmente baixos  : viagens de avião para o outro lado do 

mundo leiloadas ao preço de um bilhete de autocarro; hotéis que oferecem fins de semana 

gratuitos só para serem conhecidos; compra e venda, no eBay, de artigos usados. Multiplicar 

isto por milhões equivale a uma poupança de recursos incomensurável. Buckminster Fuller, 

um engenheiro genial mas quase ignorado, dizia que “A poluição não é mais do que recursos 

desperdiçados. Permitimos que eles se desperdicem, porque somos ignorantes do seu valor.”

– Trabalhe onde quiser  : com software de acesso remoto como o GotoMyPc ou o TeamViewer 

posso estar numa viagem de negócios ou num paraíso de férias e simplesmente aceder ao 

meu computador a partir de outro qualquer como “se estivesse lá”. 

– Armazene toda a informação que quiser   (fotos, vídeos, documentos) usando gratuitamente e 

de forma segura sites como: DropBox, MySpace, GoogleDocs, etc., etc. Ou então partilhe 

com o mundo inteiro a informação da sua especialidade na Wikipedia.

Desculpe  a  interrupção  mas  tenho  de  falar  com o  meu  amigo  Irapuan  da  Amazónia  sobre  as 

propriedades anti-cancerígenas de um fruto da floresta – a anona. O povo dele é especialista.
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Já está, voltei, só para lhe dizer uma última coisa...

Seja Feliz!

Irapuan o meu especialista de GPS-A falou-me pouco desse fruto que eles lá chamam de graviola. 

– Se o seu amigo doente comer só disso, não vai dar p'a curar, não! Você tem de dar outro  

fruto p'a ele, sim...

– Qual o nome, onde posso encontrá-lo?

– Ah 'cê não tem de procurar muito longe não...

E desligou.

A Internet por lá ainda não é muito rápida, nem muito fiável. 

Mas, para dizer a verdade não sei se foi a Internet que caiu ou se foi ele que desligou... 

Irapuan tem uns dias muito ocupados, por isso nunca me dá muito tempo de antena. Uma ou duas 

vezes por semana tem de pescar, porque a mulher avisa-o de que há pouca comida. Manhã cedinho 

junta-se com uns amigos e passa umas belas horas usando, com o máximo de concentração, todas as 

habilidades que aprendeu dos seus pais e avós. Antes do meio-dia está de regresso, orgulhoso do 

resultado da sua faina. (Uma vez confidenciou-me que a mulher se orgulha muito dele, mas que não 

lhe dá muito a entender para ele não se envaidecer ;-) A preparação da comida parece longa quando 

se está com fome e almoçar com a família e os amigos é uma alegria curta de comer mas longa de 

falar. A sesta com a mulher também pode ser demorada, depende do calor que faz. 

À noitinha os amigos obrigam-no sempre a ficar mais um pouco, mas ele não é de canseiras...

Fica a faltar-me o nome do outro fruto que, na sabedoria do povo de Irapuan, precisa de se combinar 

magica, ou quimicamente, com a anona para combater a doença. Pelas palavras dele não deve ser 

nada de invulgar: “'cê não tem de procurar muito longe não...”

Levanto-me do computador e dirijo-me para a janela. O mesmo sol que está a pino na terra de 

Irapuan está aqui a deitar-se... Ocorre-me um poema que escrevi quando era jovem:

Quem é poeta ao sol-pôr?

Quem fala? Quem sente?

Ou quem cala a sua mente?

Em silêncio deixo que um último raio de sol inunde de calor o meu coração. 

E colho o fruto mágico de que o meu amigo precisa.

José Patrão
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