
Há Concerto?*

Um fio de incenso

toca ao de leve no céu

da boca: ÔM 

Se eu fosse capaz de pegar nesta folhinha de papel por uma ponta e a pusesse a vibrar  

em uníssono com a minha voz... Hummmm! Então sim, eu estaria a ser capaz de vos 

tocar a alma, como a minha foi tocada.

Acontece que estou afónico e, aliás, as minhas habilidades como encantador de folhas 

ainda são tão fracas que terei  de me limitar a rabiscar  letras no papel,  com a ténue 

esperança de que o silencioso eco das palavras escritas possa também encantar a vossa 

Kundalini.

E assim vos direi que tudo começou por uma pergunta:

– Há Concerto?

E o artista respondeu mentindo, suavemente:

– Não! Nem eu sou artista, nem haverá concerto!

E nós, não sei bem porquê, não acreditámos.

* Por ocasião do 1º Aniversário do Espaço Cultural Pashupati no Montijo, no passado dia 18 de Maio de 2011.
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E então ele pôs-se a falar verdade numa voz suave, mas firme, dizendo que nada do que 

se iria passar ali seria igual a qualquer outra coisa que ele tivesse feito antes. E que o 

programa que  estava  escrito  (num  papel  que  nos  pediu  para  devolver)  não  seria 

cumprido. Sim, porque os instrumentos que ali estavam, não eram domésticos, eram uma 

espécie de  indígenas vindos de muitas partes do mundo. E que se calhar iriam tomar 

conta de nós todos.

– E a música?

– Ah, essa “será mais deles que minha. Mas se ajudarem será um pouco vossa...

E nós ali sentados no chão, desconcertados, acreditámos.

Bem, agora levem de novo o papel que estão a ler ao ouvido...

– Escutam alguma coisa? Assim uma espécie de Ommm!...

Se ninguém ouvir nada, sempre vos direi:

– Precisam de conserto. Venham ao próximo!

Mas pode ser que alguém diga:

– Ah! que Oomm certo!

E eu ficarei feliz.

José Patrão

(Ainda quase tão afónico como no concerto, sussurra: “Socorro! Alguém me d'á conserto?” :-)
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