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Um OLHAR manso sobre o mundo. Sim, talvez tenha che-
gado o tempo da mansidão.

Nada de arregalar as pupilas nem fatigar a sensibilidade 
da córnea. Apenas um olhar manso, que também não será 
o olhar de Deus, pois esse é muitas mais coisas além de 
manso. Estou convencido de que Nínive não será arrasada. 
E se for, não o será nos tempos mais próximos e de maneira 
nenhuma por ordem ou desígnios de Deus. Nínive ainda vai 
ficar, por muito tempo, na sua parcimoniosa qualidade de 
ser pisada por todas as coisas: na sua virtude.

Há aquela história do homem farto de tudo, como é 
hábito dizer-se, que se vai suicidar. No momento, falta-lhe 
a coragem. Desiste definitivamente. E depois diz: Ontem 
tentei-me ao suicídio. Concluí que, como todas as outras 
coisas, não vale a pena. Escolho ficar.

I
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Sem coragem e afinal sem cobardia. Fico como todas as 
outras coisas que existem apenas.

As coisas, contudo, não existem apenas. É como tentar 
graduar, ou entender, o amor que se tem por algumas coi-
sas e por alguns outros. Acabará por restar, só e estúpida, 
uma impotência generalizada de entender o mundo. Quero 
entender Nínive. Não sei se terei tempo; nunca sei quando 
não poderei ser destruído. Enquanto estou, vou tentando. 
E mando notícias, como se tivesse amigos noutro planeta. 
Divirto-me mais do que me embriago.

É sempre depois que alguma coisa começa. Olhei para fora 
e a noite engoliu-me. Ficaram só os olhos, grandes como 
os de um sábio. Maiores do que a dimensão ridícula duma 
iluminação do raciocínio. O anjo bebeu do meu copo à pri-
meira hora da madrugada. Saímos juntos e cada um voltou 
pelo seu pé; lentamente, ensaiámos conversas nocturnas, 
sussurros e raivas que batiam na mesma pedra. Cada um 
saiu satisfeito quanto à derrota que esperava do outro, por-
que afinal nada mais esperávamos.

É preciso adquirir um barco, terei chegado a entusias-
mar-me. É possível ter mais barcos sem adquirir nenhum. 
Embora não queira tornar ridícula a questão. Amanhã. 
Diria eu uma vez, não serei daqui nem de lado nenhum; 
não serei vosso filho, nem vosso pai, nem sequer o vosso 
cordeiro de Deus, que esse é todo misericordioso na tortura 

da sua devoção; não serei nada para ser apenas eu, a pági-
na, a próxima palavra, aquele boneco feito de papel e tinta 
alterável mas imóvel. O batalhão do cavalo branco chegará, 
mais tarde ou mais cedo, ao mesmo porto a que outros terão 
chegado sem iguais sobressaltos.

Dia a dia, sairei de casa bem cedo, como recomendam 
todos os manuais respeitantes à mesma matéria, mas sentir-
-me-ei cada vez mais vazio, ou melhor, cada vez mais longe 
dum projecto que nunca teria conseguido sequer ser seu. 
A utopia é como a úlcera: não permite nada de produtivo. 
Também serei de bom grado a raiz de mim mesmo, apenas 
isso. Desejo de tubérculo. Enterrar-me na areia e não sair de 
lá senão transfigurado, seco e infinitamente paciente.

Não é que acreditasse em demasia nessas coisas solenes, 
mas um dia convidei um anjo a beber do meu copo; sentei-
-o à minha mesa, dei-lhe o lugar à minha esquerda, pois a 
direita estava reservada, sem assento, ao vazio. Agradaram-
-me os lábios carnudos e o perfil helénico do anjo, também 
a sua maneira parcimoniosa de beber; entusiasmei-me 
mesmo quando ele me descreveu paisagens, lugares que 
visitara outrora. Antes daquele convite, daquele encontro, o 
anjo deambulara por todos os mundos; e, foi o próprio a 
referir, depois daquilo seria tudo diferente. Não é que já não 
tivesse bebido, e melhores vinhos, do copo dum homem, 
mas nunca nenhum o convidara com esta urgência no olhar, 
que combina uma descrença absoluta com uma angústia 
ansiosa e convulsiva; estava perante um homem diferente. 
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Sentia que ele sentia a minha diferença. A luz da lareira 
iluminando-nos, dava outro calor, uma fisionomia de covil 
ou de caserna.

Quis ser marinheiro, disse o anjo, mas acabei por ficar 
aqui: enchi-me de vinho e navego apenas dentro de mim. 
Se quiseres, empresto-te um barco; fiz-lhe uma vela dum 
velho e rasgado lençol, precisarei de fazer outra, pois a ven-
tania é agreste; mas navega. E isto é claro, se quiseres nave-
gar. Não é o mesmo que viajar, porque a viagem pressupõe 
um progresso sobre o estado físico e mental das coisas: é 
apenas navegar, sem progressos nem retrocessos, sem ban-
deiras nem recusas; andar em círculo: acontece muitas vezes 
a quem navega.

O anjo olhou-me muito sério, depois de ter arrotado, 
reconhecido da generosidade do anfitrião. Meu caro, disse, 
aquilo que me comove neste encontro não é o facto de me 
teres convidado, nem de ser excelente o teu vinho, nem se-
quer de possuíres esse olhar sedutor de répteis e demolidor 
de pedras; apraz-me sobretudo ter encontrado, no decurso 
das minhas já longas deambulações, bárbaros entre as cria-
turas, homens descrentes mas vivos, e mantidos vivos pela 
sua angústia, homens como tu. 

Mas tu és mais bárbaro que todos: recusas o próprio mo-
vimento para fora, e navegas apenas dentro de ti. Se eu, face 
ao olho e à invenção do Senhor Deus, sou um anjo, tu és 
decerto um eleito.

Todos os eleitos são bárbaros convictos, compreendi a 

partir daquela circunstância. Possuem um código marginal 
de que resultam algumas regras éticas, mas o que tudo co-
manda é um sentimento estético do mundo, do funciona-
mento das coisas.

Há fluxos imparáveis, como o leite, o esperma, o sangue, 
que, de quando em quando, são cortados em instantes, em 
artefactos, em fracções da eternidade. O eleito está, quase 
exclusivamente, atento aos fluxos e aos cortes; navega numa 
sabedoria convulsiva, que é a alma de Deus, ébria e suficien-
temente lúcida para fazer ser aquilo que não é; conhece tão 
bem o olho de Deus como a planta do seu próprio pé. Isto 
de ser eleito, ao contrário do que possa parecer, por si só 
não me dá tesão.

O anjo, que com o tempo passou a ser assíduo no meu 
convívio (por vezes, funde-se comigo: sou eu e o anjo no 
meu único corpo), não é propriamente um emissário, um 
mandatário ou um funcionário, nem de Deus nem de nada. 
Deus se existe, é na medida da existência de Nínive. Ao 
contrário das lendas e disputas falaciosas, o anjo tem sexo 
e de modo nenhum é impotente: tem, nesse aspecto, um 
funcionamento normal. De certo modo também, é uma 
abstracção que eu assimilo: acontece só lhe dar crédito, por 
exemplo, em dias de sol. Sem um apocalipse ou um gran-
de abalo, sem tarefas, o anjo pode muito bem dedicar-se 
à navegação. Arrasta-me. O meu olhar sobre Nínive é o 
manso. Não se ouvirá decerto a voz de Jonas ecoando nes-
tas paredes de granito, prometendo a destruição, inabalável 
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e inadiável. Jonas, no seu tempo, também teve ocasião de 
fabricar os seus anjos, de gozar o seu tédio, de amar o seu 
Taieb. Não pertencia a Nínive; veio cá parar por engano e 
por perversidade do Senhor Deus.

Aliás, pela narrativa do Livro, tudo o que aconteceu a Jo-
nas foi por acaso e por perversidade divina. Filho dum tal 
Amathi, passeava cabras pelo monte quando o Senhor Deus 
lhe ordenou que fosse a Nínive. E dirás: Dentro de quarenta 
dias Nínive será subvertida. E foi por acaso que Nínive saiu 
do anonimato, pelo acaso de Jonas. Não foi subvertida, mas 
manhosamente mantida intacta e próspera (é claro que a 
prosperidade é uma ideia oca). Nínive está viva e, não fazen-
do caso de certas ameaças, nem sequer admite a hipótese de 
vir a sucumbir. Nínive tem um sonho de granito. Também 
vim cá parar por acaso. Sem ameaças.

Desde cedo me convenci de que, no interior de cada 
criatura, há um mar, um corpo líquido íntimo. Em face des-
ta descoberta, há várias opções: contemplar apenas, banhar-
-se, afogar-se, navegar, pescar, etc. Um tipo perde-se, eu sei, 
e o mundo passa, senão por cima, pelo menos ao lado dele. 
Mas este mar não pode ser desperdiçado. Escolhi amá-lo e 
navegá-lo. Jonas escolheu a fuga; veio a baleia, engoliu-o e 
arremessou-o na direcção de Nínive: a fuga é sempre um 
ricochete. A baleia, estou certo (pelo menos de que Jonas 
poderia imaginá-lo), era uma espécie de submarino, um 

aparelho movido a uma energia divina, qualquer coisa, qual-
quer fluido extraído das gorduras ou excreções do Senhor, 
controlado por um grupo de anjos na missão de converter 
Jonas definitivamente em profeta. Poderá falar-se de coac-
ção; então, em vez de engano ou acaso, Jonas tê-lo-á sido 
à força. Não o imagino coagido, ou então sê-lo-ia de uma 
forma muito subtil, isto é: entre os anjos, Jonas sentir-se-ia 
como em casa, de coração aberto, e faria o que eles quises-
-sem. 

Aliás, é ponto assente no Livro, a desobediência do pro-
feta, a sua fuga, não foram motivadas por qualquer recusa 
ideológica ou de crença no Senhor Deus; foram pelo medo 
de executar uma ordem tão altíssima, pelo medo da verti-
gem da destruição. Jonas é o menos ingénuo dos profetas. 
Decerto sabia existir, no fundo ou mesmo à superfície do 
tal mar interior, o gozo imenso da destruição, do pó e dos 
escombros, não do castigo, mas do absurdo da catástrofe, da 
morte; tinha medo de ser possuído por esse gozo. E aqui 
Deus deu-lhe a volta, tornou-o o mais ingénuo de todos: 
seduzido pelos anjos no ventre da baleia, Jonas ameaçou 
Nínive, Jonas ameaçou Nínive, gozou antecipadamente o 
caos, esperou por ele. Nada aconteceu: Deus aos ninivitas. 
O profeta revoltou-se, quase enlouqueceu na revolta da car-
ne inteira; por fim, o Senhor Deus fê-lo compreender que 
ninguém, a não ser a sua própria e divina entidade, tinha di-
reito a esse gozo sublime de ordenar, executar e contemplar 
um caos. Rir da morte, todos podem; fazê-la, só o Senhor 
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Deus. Enfim, uma fábula milenária e pacifista.
Em Nínive, já quase não há marcas de Jonas. O próprio 

anjo do meu convívio não tem memória dele; há muitas 
gerações angélicas, algumas incomunicáveis entre si. De 
qualquer modo, já foi há muito tempo. A voz do profeta 
já não ecoa neste granito. Mas quer isto dizer que Nínive 
está cheia de promessas? Mais tarde acaba por adormecer 
embrulhada em nevoeiro; a humidade poderá tornar mais 
aprazível o sonho de granito.

A eternidade sempre precisou de estratagemas para se 
fazer assimilar; a questão dos eleitos é um deles. Serei então, 
pelas palavras do meu anjo privado, um simulacro, como 
muitos outros, da estratégia global da eternidade. Uma 
mentira – muitos dizem isto da literatura.

Quando o rei de Nínive, envergonhado da sua luxúria 
e atemorizado pela profecia divina, se vestiu, como sim-
plesmente reza o Livro, de saco, decerto saberia também 
ser mais um simulacro da eterna mentira. É o mesmo 
quando adversários assinam um tratado de paz, armistício 
ou não-interferência. Adia-se ou contorna-se as questões, 
desencadeia-se a violência noutra forma, noutra perspectiva. 
Guarda-se as aparências, ostenta-se o corpo falso, como 
diplomaticamente o rei de Nínive fez; este sim, foi o úni-
co não ingénuo da história. Dele também já Nínive quase 
não tem memória; mas persiste a lição, o ensinamento do 
artifício, do simulacro, da aparência. Por baixo do sonho de 
granito há uma existência, ou subsistência, de papelão.

Será preciso lembrar Jonas, lembrar toda essa história de 
logros e iluminações?

Os ninivitas, apesar de tudo, merecem que se trabalhe 
para eles. Além disso, o Livro nunca foi lido como eu tenho 
oportunidade de ler: à socapa, quero dizer, com estatuto de 
marginal. A inclusão de Jonas no livro dos profetas é sur-
preendente: é o único que, além de possuir uma narrativa, 
dispõe apenas de uma linha ou duas de profecia; o resto é, 
exactamente, dados para um romance. Que Jonas esteve em 
Nínive é um dado: construa-se a partir disso. A situação no 
Médio Oriente foi sempre propícia a devaneios: foi um sis-
tema imaginário que criou um Terceiro Mundo; é ainda um 
sistema imaginário que preservava os dois primeiros. Eu, 
que pertenço ao sétimo, fiz um acordo com todos: invento-
-me neles. Apenas quero descobrir a verdade de Nínive, e 
isto, creio, não tem nada de transcendente. Ou não será a 
verdade, mas a atmosfera, ou uma certa transparência das 
coisas.

O Terceiro Mundo parece a fornalha do planeta; é sem-
pre preciso haver uma, onde os senhores possam ensaiar os 
seus poderes, aplicar o seu desejo e o seu gozo. As coisas 
não são, porém, assim tão simples. Aquilo a que hoje se 
chama Médio Oriente foi sempre uma zona conturbada; 
e foi aí que nasceu o ocidente, é aí a sua raiz. Raças que 
se cruzam, perseguem, aliam, impérios que crescem, caem, 
rastejam das montanhas aos desertos, do mar aos planaltos, 
vozes, múltiplas vozes e teorias, crenças, filosofias, homens 



isolados, cercados, coroados ou abastardados, deuses e de-
mónios, corpos, fragmentos de corpos, tudo um monte de 
escombros para, pouco a pouco, deles se erguer, mais além, 
um império, dois, três, que sucumbem, que renascem, até 
hoje, aqui, ao ano de mil novecentos e oitenta e tal, sentado 
a um canto do meu covil de granito, jogando com as pala-
vras e assistindo à debandada dos sonhos. O Médio Oriente 
é, mais uma vez, reduzido a escombros; deixa como herança 
lutas, estratégias, terrorismos, algumas teorias e muitas len-
das. No meu covil de granito, apenas reescrevo fragmentos 
da história do mundo.



QUIS SER MARINHEIRO, DISSE O ANJO, MAS ACABEI POR 
FICAR AQUI: ENCHI-ME DE VINHO E NAVEGO APENAS 
DENTRO DE MIM. SE QUISERES, EMPRESTO-TE UM 
BARCO; FIZ-LHE UMA VELA DUM VELHO E RASGADO 
LENÇOL, PRECISAREI DE FAZER OUTRA, POIS A VENTANIA 
É AGRESTE; MAS NAVEGA. E ISTO É CLARO, SE QUISERES 
NAVEGAR. NÃO É O MESMO QUE VIAJAR, PORQUE A 
VIAGEM PRESSUPÕE UM PROGRESSO SOBRE O ESTADO 
FÍSICO E MENTAL DAS COISAS: É APENAS NAVEGAR, SEM 
PROGRESSOS NEM RETROCESSOS, SEM BANDEIRAS NEM 
RECUSAS; ANDAR EM CÍRCULO: ACONTECE MUITAS 
VEZES A QUEM NAVEGA. O ANJO OLHOU-ME MUITO 
SÉRIO, DEPOIS DE TER ARROTADO, RECONHECIDO DA 
GENEROSIDADE DO ANFITRIÃO. MEU CARO, DISSE, 
AQUILO QUE ME COMOVE NESTE ENCONTRO NÃO 
É O FACTO DE ME TERES CONVIDADO, NEM DE SER 
EXCELENTE O TEU VINHO, NEM SEQUER DE POSSUÍRES 
ESSE OLHAR SEDUTOR DE RÉPTEIS E DEMOLIDOR DE 
PEDRAS; APRAZ-ME SOBRETUDO TER ENCONTRADO, 
NO DECURSO DAS MINHAS JÁ LONGAS DEAMBULAÇÕES, 
BÁRBAROS ENTRE AS CRIATURAS, HOMENS DESCRENTES 
MAS VIVOS, E MANTIDOS VIVOS PELA SUA ANGÚSTIA, 
HOMENS COMO TU. MAS TU ÉS MAIS BÁRBARO QUE 
TODOS: RECUSAS O PRÓPRIO MOVIMENTO PARA FORA, 
E NAVEGAS APENAS DENTRO DE TI. SE EU, FACE AO OLHO 
E À INVENÇÃO DO SENHOR DEUS, SOU UM ANJO, TU ÉS 
DECERTO UM ELEITO.


