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Ulysses sou eu
Uma light-fiction de Nelson Guerreiro

Seis meses antes: preparativos
Depois de duas ou três conversas com os promotores do projecto 
“Vicente”, iniciei a minha investigação. Para além de ter repérado, como 
se diz no cinema documental, a realidade histórica e sócio-geográfica do 
território onde iria decorrer esta autoficção, investiguei a partir destas 
palavras-chave: dérives, errância, flanêrie, psicogeografia, peripatetismo, etc. 
Desta investigação resultou o desejo de realizar uma “deriva”.

Esclareça-se que a “deriva” tem as suas origens na Internacional Letrista.   
1 Guy Debord,  um dos seus fundadores, define-a como “uma técnica 
de passagem rápida por ambientes variados.” Numa “deriva”, onde se 
erra sem bússola, importa esquecer as nossas ligações mais directas: a 
família, o trabalho e as actividades de lazer e todos os outros motivos 
habituais para o movimento e acção. Numa “deriva” devemos deixar-nos 
guiar pelas atracções do terreno e pelos encontros que aí se produzem. 
A “deriva” implica um comportamento lúdico-construtivo e uma 
consciência dos efeitos psicogeográficos (resultantes na avaliação do 
impacto emocional e comportamental do espaço)2  , sendo portanto 
bastante diferente das noções clássicas de viagem ou de passeio. 

A duração média de uma “deriva” é de um dia, considerado como o 
tempo entre dois períodos de sono, se bem que no meu caso, será (e 
foi) um dia completo, ou seja os ponteiros do relógio vão-se  encontrar 
no número 6 duas vezes sem eu ter dormido. Uma espécie de 24 horas 
1  É um movimento artístico e político, da década de 1940, baseado em Paris, em que a “deriva” foi uma ferramenta 
fundamental para a compreensão e desenvolvimento da teoria da psicogeografia, definida como os efeitos 
“específicos do ambiente geográfico (organizado conscientemente ou não) sobre as emoções e o comportamento 
dos indivíduos.”

2  Segundo Guy Debord, a psicogeografia é o “estudo dos efeitos exactos do meio geográfico, conscientemente 
ordenado ou não, que age directamente sobre o comportamento afectivo dos indivíduos”, Internacional Situacionista 
- Antologia, Antígona, Lisboa, 1997, p. 27.
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de LeMans, mas aqui será a pé. Em vez de andar sempre às voltas a alta 
velocidade dentro de um circuito, vou trilhar uma parte da freguesia de 
Belém, cujo ponto de partida será a Travessa da Ermida, considerado 
como epicentro desta “deriva”. 

Três dias antes
Sinto-me preparado. Já escolhi um caderno dos muitos que tenho por 
estrear, onde escrevinharei o que se me aprouver. Depois mostro(-o). 
Dando-me conta de estar sobreexcitado com a projecção do porvir, 
vem-me à cabeça esta frase: - tens que te cansar para poderes descansar. 
Deliberado, fui para o ginásio. Não estive lá uma hora. Não suportei 
o meu esforço, os monitores com canais temáticos sem som, a música 
gimnodesportiva e o suor estampado naqueles corpos ultra-personal-
trainers-motivados. Mudei de estratégia: propus-me cansar a vista. 

Perseguindo esse fito e chegado a casa, sentei-me no sofá e abri o jornal 
(era o Público). As notícias eram as mesmas da semana passada. Minto: 
havia diferenças decimais nos títulos. Descubra-se: uma fotografia de 
primeira página com os mesmos jogadores de futebol radiantes, mas 
num estádio diferente e um destaque em forma de estrela vermelha 
com a seguinte mensagem: “Mais um euro, leve para casa uma obra de 
mais um escritor não nobelizado.” Esperançado, abri o suplemento P2, 
e deparei-me com uma autobiografia ficcionada, ou seja uma autoficção 
- se existe o termo desde 1977, cunhado pelo francês Serge Dubrovsky,  
porque não se usa? - do escultor Rui Chafes, em que diz ter nascido 
em 1266 e em que atravessa séculos como aprendiz de nomes dos seus 
Mestres, como se a sua vida começasse historicamente no tempo até 
onde reconhece as suas influências, vinculando o seu convívio nesses 
tempos idos. Que belos princípios: o da admiração e do reconhecimento 
para narrar uma (a sua) história de vida. Li-a com vontade e cheguei ao 
fim, já com os olhos a pesarem-me, deleitado, em particular com este 
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excerto final: “Tento fazer, finalmente, o meu caminho. Não estou certo 
de o estar a conseguir ou de vir a consegui-lo algum dia. Depois de tantos 
anos a trabalhar com tantos Mestres, estou em situação de, pelo menos, 
ter esperança de conseguir fazer alguma coisa minha, de conseguir criar 
uma escultura válida. O tempo o dirá, ainda só agora estou a começar. 
No entanto, não estou angustiado. Sei que estamos todos entre o céu e a 
terra. E, seja como for, estamos sós com tudo aquilo que amamos, como 
escreveu Novalis.”3  Eu, que aos meus dezoito anos andava às voltas com 
os seus Fragmentos, que lia e relia, aprendendo a olhar o mundo por 
dentro, debruçado num dos balcões de uma das lojas dos meus pais, 
à espera que entrassem clientes para lhes perguntar: - Em que posso 
ajudar? 

Uma hora antes
Chovia como nunca em Lisboa, sem ninguém conseguir prever que até 
granizo iria cair furiosamente sobre as nossas cabeças, ao mesmo tempo 
que o céu fotografava tamanha descarga com flashes assustadores. “As 
maiores descargas da História sobre as cabeças dos nossos carrascos”. 
Peço desculpa! Esta imagem é puro devaneio. Estava quase a adormecer 
e de repente veio-me esta imagem, seguida desta ekfrasis, oriunda da zona 
mais retorcida do meu ser. Isto é um remake-blockbuster do Apocalipse 
Now para adolescentes-ludomaníacos ou jovens casais com tendências 
kidzamaníacas (isto é, patologia em que se quer ser adulto num mundo 
de crianças), que só seria exibido em cinemas-multiplex. - Que horas são? 
Pergunto com a certeza que é chegada a hora. Vou à casa de banho da 
Enoteca, que cheira sempre muito bem, faço o que tenho a fazer e o que 
não costumo fazer nas casas de banho públicas: secar as mãos. Despeço-
me das pessoas que estão sentadas: -  Adeus e até ao meu regresso. 
Todas as pessoas sorriem e há uma que me diz: - Boa viagem! Ao qual 
eu respondo: - Obrigado.
3  CHAFES, Rui, Entre o céu e a terra (a história da minha vida), “Público” (Caderno P2), Sexta-feira, 15 de Abril de 
2011, p. 6.
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18h03m
Olho para o céu. Está azul e limpo. Não preciso de óculos, a luz é 
suportável. Volto para trás para deixar a máquina fotográfica. Antes de 
dar o primeiro passo, desfilam estas palavras dentro da minha cabeça: 
- Por estes dias, sou uma pessoa que se tem detido sobre o amor, essa 
mítica combustão da substância humana. Tal detenção, tu sabes, deve-se 
a uma crise que se pode resumir nas seguintes palavras: encantamento 
inesperado.   

18h09m
De uma janela aberta sem querer, incrustada numa parede adornada de 
andorinhas Bordalo Pinheiro, ouço a voz indirecta, vinda da penumbra, 
de um italiano, que mais tarde vim a saber que era o Roberto Benigni 
numa cena do filme Night on Earth de Jim Jarmusch, a dizer: - Percebi que 
o amor deve ser partilhado não com um vegetal, mas com uma cabra. Eu 
depois destas palavras digo: memorável. 

18h11m
De uma janela oposta aberta por querer, ouvi gemidos de prazer e 
palavras estrangeiras, talvez catalãs, de um casal em férias durante sete 
noites e seis dias e que tinham acabado de chegar ao quarto depois de 
sete horas de voo, por causa da escala em San Sebastian. 

18h12m
De uma outra janela, ouço uma pessoa a dizer: - Tu queres é foder com 
as gajas nem que seja nos meus sonhos...

18h15m
Passaram cerca de 4m e o sexo continuou, tal como o diálogo, mas como 
não queria continuar a ser ouvinte de um espectáculo em que não pus 
moeda, fui em direcção à Rua de Belém. Estava animada, como sempre 
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a esta hora. Dobrei a esquina e diluí-me no ajuntamento de pessoas com 
quem esbarrei, entre cotoveladas e palavras de ordem proferidas para 
marcar lugar e definir o número de pastéis de nata. Estampei nas minhas 
costas imaginariamente: I’LL BE BACK.

18h16m
Atravessei a rua e parei em frente ao quiosque. Duas pessoas falavam 
sobre as primeiras páginas dos diários. Ao décimo oitavo dia do mês 
de Abril de 2011 não será difícil imaginar sobre que versava a conversa. 
Abdico desse acto constatativo e fixo-me nas capas doutras publicações 
que estão expostas à direita. E eis o que vejo com os olhos: Piss off, I’m a 
fountain! - destaque de capa na edição de Março de 2011 da “Art Monthly”. 
On Ugliness. The Aesthetics of  Violence. Porno-Populism. Destaques da 
edição de Janeiro/Fevereiro de 2011 da revista “Art Papers”. - AAAAH 
PUTAIN! J’arriverai jamais à faire tout ce que je veux... – onomatopeia 
na capa da edição de Abril de 2011 da revista “art press”. 

19h01m 
Sinto o apelo do rio. Sigo-o. Entro no jardim de Belém e ouço alguém a 
pedir a alguém para lhe contar o momento mais feliz da sua vida.

19h08m 
Sinto um ombro no meu ombro de uma pessoa com passo acelerado que 
depois de uma sessão fotográfica foi dar uma volta ao parque. Nenhum de 
nós pediu desculpa. Resolvi ficar a observá-lo por detrás de uma árvore. 
Dou-me conta que começa a tirar fotografias ao acaso. Repetidamente.  
Pela sua atitude, parecia ser urgente a captação de imagens. De seguida, 
apercebo-me que ele se detém numa cena entre duas pessoas - um 
homem e uma mulher - que lhe agrada. Era uma cena muito serena e 
cinematográfica, “muito domingo à tarde no parque”, em inglês dir-se-ia 
“very peacefull, very still”. Começa a tirar fotografias consecutivas. Ele 
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era um fotógrafo acrobático, para não dizer performativo. Entretanto 
quando já está a ir-se embora a mulher vai a correr atrás dele. Parecia 
que exigia que lhe desse a máquina. Não sei o que lhe disse, talvez lhe 
tenha prometido dar-lhe as fotografias depois de reveladas, mas ela foi-
-se embora com um sorriso no canto da boca na direcção oposta à dele.

19h16m
Prossigo e cruzo-me com uma pessoa que ontem à noite leu antes 
de adormecer as seguintes palavras de um livro retrospectivo da obra 
de Sophie Calle: “Some nights you can’t put into words. (…) In bed. 
Between white sheets, listening to the strangers who took turns at my 
bedside: Tell me a story so I won’t fall asleep. (…) No story, no visit.” Utilizei 
este mote para escrever este texto sentado num banco com vista para 
o relvado onde estavam pessoas a jogar à bola, cães felizes a fugirem 
dos donos e onde de repente o sistema automático de rega começou a 
borrifar água em todas as direcções:

No story, no lecture. No story, no empathy. No story, no future, No story, no sex. 
No story, no breakfast. No story, no fake marriage. No story, no congratulations. No 
story, no truth. No story, no dinners at my parent’s house. No story, no moonlights. 
No story, no long kisses. No story, no movie’s together. No story, no foot massage. No 
story, no Little China Girl. No story, no cuddling. No story, no Madame Bovary. 
No story, no dogwalk. No story, no first dive on the cold water at the sea. No story, 
no Aristote. No story, yes David Lynch. No story, no more easy words. No story, no 
more karaoke sessions singing Madonna, Beach Boys and particularly The Smiths. 
No story, no reading Shakespeare before sleep. No story, no desire. No story, no 
chasing strangers. No story, no wedding dresses. No story, no flashing-lights. No story, 
no unfinished conversations. No story, no dish-washing. No story, no x-wifes (ex-
lovers, just in case). No story, no déjà vu. No story, no high cholesterol. No story, no 
prescription. No story, no Vallium. No story, no blurred visions. No story, no Anna 
Karenina. No story, no Blow-up. No story, no love letters. No story, yes empty bed. 
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No story, no better love. No story, no morning lights. No story, no Paris, je t’aime. No 
story, no name. No story, no repeated words. No story, no fuck at the top of  the Eiffel 
Tower. No story, no full-contact. No story, no cheese-burgers. No story, no Deep 
Throat. No story, no secrets. No story, no last cigarette. No story, no psychosexual 
History. No story, no sex, drugs ‘n’ rock’ n’ roll. No story, no gondola rides. No 
story, no personal Jesus. No story, no fireworks. No story, no personal mythologies. 
No story, no snapshots. No story, no the most beautiful word said to someone. No 
story, no fresh fruits. No story, no love-hotels. No story, no part-time lovers. No story, 
no Kate Moss appearance. No story, no Once in a Lifetime. No story, no memory. 
No story, no Jessica Rabbit. No story, no wicked games. No story, yes Brecht. No 
story, no sex last night. No story, no all-night long retrospective of  Hitchcock. No 
story, no ceremonies. No story, no striptease. No story, no all tomorrow parties. No 
story, no sweet awakenings. No story, no remake of  Wild at Heart. No story, no 
happy endings. 

Regresso a Sophie Calle para reproduzir as últimas palavras lidas por 
aquela pessoa: “If  your story sends me to sleep, please leave quietly and 
ask the guard to wake me…”

21h11m
Tapo o nariz para não sentir o odor traiçoeiro da McDonald’s e o rio 
volta a atrair-me. Quero acercar-me dele o mais depressa que posso. 
Acelero o passo. A minha velocidade não imuniza a percepção. Reparo 
em alguém que está sentado a escrever num caderno de casca vermelha. 
A cor desacelera-me o passo. 

21h17m
Dentro do túnel, cruzo-me com uma pessoa que vem a ouvir New York, 
I Love You dos LCD SoundSystem. Tinha os olhos fechados. Continuo 
a andar. Cruzo-me com outra pessoa que vem a ouvir Post Break-Up 
Sex dos The Vaccines. Depois olho para trás e não reparo na pessoa que 
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vinha a ouvir Serge Gainsbourg. Uma qualquer.

21h32m
Antes de me aproximar do rio, apetece-me beber algo. Compro uma 
cerveja fresca e vejo pessoas na esplanada a degustarem saladas mistas, 
muito coloridas, e vinhos brancos em copos de plástico. 

21h39m
Dentre os esplanadores, atrai-me um homem que nada tem na mesa e que 
está a ler. Aproximo-me e radiografio o título: O Amor e os Filósofos. 
E qual não é o meu descaramento, já que o abordo e pergunto-lhe: - 
Desculpe, importa-se de ler a frase que a ler? E ele responde: - Com 
certeza... Sente-se, fique à vontade... Sentei-me e comecei a ouvir: - “É 
de acrescentar que a mitomania congénita do amor, o excesso extraviado 
que o acompanha como uma sombra, seria incapaz de explicar por si 
própria a atracção inoxidável que ele exerce desde sempre sobre todos 
os seres humanos. A que se deve o facto de toda a gente se precipitar 
com uma tal obstinação numa alienação tão selvagem? A que se deve o 
facto de o mito da alma gémea ter exercido um tal fascínio através dos 
tempos, resistindo, inexpugnável, a tantos fracassos passados e a tantos 
insucessos prováveis?”4  Depois de ouvir estas palavras, levantei-me com: 
- Muito obrigado, foi muito gentil da sua parte. Ele retorquiu: - Não se 
vá embora, agora que isto ia dar uma boa conversa... Deixe-se estar, pois 
você não me parece nada aquele tipo de pessoa que uma pessoa se chateia 
só de ir à praia. Posto isto, fiquei e a conversa deu-se. Não posso partilhar, 
pois pediu-me sigilo absoluto. 

22h43m
A noite já era noite e depois de uma conversa selada com um: - Foi 

4  LANCELIN, Aude & LEMONIER, Marie, O Amor e os Filósofos, Tinta da China, Lisboa, 
2010, p. 47.
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um prazer!..., levantei-me sem olhar para trás e aproximei-me do rio. A 
esta hora, já lá estavam de cana em riste os pescadores amadores do 
rio. Aproximei-me deles e havia um, de cara tapada pelo boné, que 
perguntava ao seu companheiro de pesca desportiva (nome dado a este 
tipo de pesca): - Sabes qual é o cúmulo do atropelamento? E o outro: 
- é ser atropelado na passadeira… ao qual o outro responde: - Não, é 
ser atropelado numa passadeira por uma ambulância. E sabes qual 
é o cúmulo do acidente estúpido? O outro: - Bem esse é difícil… O 
coleccionador de cúmulos responde: - Pois é, mas ouve: é bater num 
Smart ou então é bater num carro que está a ser rebocado. O outro: - 
Essa é boa… Só mais este, ok? E apercebendo-se que eu já me havia 
tornado um espectador diz: - Sabem qual é o cúmulo do encontro de 
viajantes à boleia? Sem esperar diz: - É pedirem boleia para irem acampar 
debaixo da Torre Eiffel. 

23h54m
Percorro o passeio fluvial até à Torre de Belém. As luzes de halogénio 
reflectem no rio e emprestam às correntes um tom difícil de descrever. 
De repente, ouço alguém a dizer a uma pessoa que estava sentado à sua 
frente: - Não tenho paciência para esta conversa! 

00h29m
Deparei-me com alguém preocupado a descobrir em si a sua patafísica. 
Sim, eu sei que é preciso responder a estas pergunta: o que é a patafísica? 
Onde é que essa pessoa estava? Só posso responder a uma das perguntas, 
mas não agora, só mais tarde.

01h34m
Tento ligar-te. Eu já sei o que vais dizer. Atendeste e enganei-me. Deste-
me força e enviaste-me beijos. Adorei falar contigo. Um beijo-amor-
crescente.
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2h13m
Vicente está à espera de entrar neste texto. Mostra desde o princípio 
da escrita do texto uma ansiedade que extravasa sob a forma de 
pressão. É um nervosismo sintomático de uma personagem  nova com 
inclusão prometida. Pediu-me para lhe criar uma entrada triunfal. Quer 
surpreendê-lo/a caro/a leitor/a. Não admira, já que lhe disse que ele 
seria uma personagem fascinante, misteriosa e que desapareceria quando 
a sua presença fosse muito desejada. Como depende de mim, Vicente vai 
ter uma aparição celestial e vai aterrar às 06h45m na cúpula da capela-
mor do Mosteiro dos Jerónimos. Vem acompanhado por um corvo 
de dimensões inéditas. Há-de chegar outro que ficou retido num dos 
braços do Cristo-Rei a observar a cidade (como eu o percebo!). Estes 
corvos nunca mais vão abandonar Lisboa. A primeira vez que Vicente 
se aproxima das pessoas, vê alguém a dar um tiro no próprio coração, 
debaixo de uma árvore frondosa. De seguida, recolhe-se para um 
local incerto e reaparecerá mais tarde a alguém que lhe vai perguntar: 
- Quem és tu? A esta pergunta ele responde: - Não sei. A seguir sente 
um chamamento vindo da Sé de Lisboa que segue. Surge um cavalo 
branco dissidente de um dos filmes de Andrei Tarkovski que pára à sua 
frente. Monta-o sem hesitar. No texto, ou seja, agora, vamos perdê-lo de 
vista assim que entra no bosque que tem que atravessar até ao centro da 
cidade. Enfrentará os perigos: vegetação densa, salteadores incógnitos 
que infundem pavores baseados em relatos de travessias-sem-lá-agora-e-
depois, animais desconhecidos até pelos zoólogos. O que lhe aconteceu 
é da sua responsabilidade caro/a leitor/a. É que o Vicente é apologista 
da máxima: do it yourself.

03h54m
Sonho com alguém que chega a casa e recebe um e-mail com um anexo 
com uma carta em que vem esta frase: “Quando cheguei a casa e acendi 
a luz da sala, verteram-se-me lágrimas do coração aos meus olhos a um 
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ritmo de cascata. Jorrei-me todo. Num ápice. Que aperto! Apaguei a luz, 
encostei-me a uma parede e fiquei colado e imóvel como os lagartos em 
dias de sol. Adiante.”

06h32m
O meu pai estava dentro do carro e despediu-se de mim com um beijo 
e com uma dentada terna no ombro e disse-me: - se quiseres subir, há lá 
comer. Respondi que estava com pressa... De repente ao virar da esquina 
ouço a minha mãe aos gritos na rua depois de ter mandado alguidares, 
vassouras e panelas pelo ar a dizer: – Ele está morto! Está morto... 
Aaaaahhhhhhh!

08h34m
Acordei estremunhado. Fui ao Minipreço buscar conduto para o pão que 
estava quentinho. Abdiquei da manteiga. Fui expedito. À porta estava lá 
um polícia à espera de intervir, de tomar todas as diligências depois de 
alguém ter sido apanhado com uma escova de dentes entre o seu sexo e 
o umbigo. Foi apanhada em flagrante por uma repositora que tinha sido 
espancada no dia anterior pelo seu irmão mais velho (como é que eu sei? 
- tinha um dos cantos da boca aberto, a base compacta de baixa qualidade 
tinha derretido pela acção das luzes brancas suspensas no tecto baixo e 
acabou por me confessar dizendo as seguintes palavras: - aquele filho 
da puta! A minha mãe um dia ainda vai ter uma surpresa!). Como essa 
pessoa, praticante do furto, interrompera reflexão da autoridade sobre 
a noção de controlo - no mesmo instante em que convocava as suas 
leituras de Vigiar e Punir de Foucault e a sua aplicação aos mecanismos 
de vigilância da actualidade -, ele fica todo fodido por se ter esvaído da 
cabeça um pensamento a que nunca tinha chegado e não iria perdoar o 
corte desse fascínio. Só por causa disso iria fazer-lhe um interrogatório 
na esquadra mais próxima com a esperança que voltasse a ser iluminado 
e que se não chegasse a ser, essa pessoa estava ainda mais fodida porque - 
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Ninguém tem o direito de impedir outra pessoa de chegar ao pensamento 
da sua vida, foda-se! E ainda por cima por causa de uma merda de uma 
escova de dentes de marca branca, ainda se fosse da Aquafresh com 
fios dentais... Foda-se... ainda se fossem dessas maravilhosas que dão 
um gozo do caralho porque não há pedaço de carne que resista a uma 
passagem... ainda estava bem... agora... foda-se... é que estava quase lá... 

09h36m
Googlo para informar: patafísica. A patafísica é definida como a “ciência 
das soluções imaginárias e das leis que regulam as excepções”, tendo sido 
criada pelo dramaturgo francês Alfred Jarry, autor de obras como Rei 
Ubu e Dr Faustroll.

10h11m
O prometido é devido. Fui tomar o pequeno-almoço à fábrica dos 
Pastéis de Belém. Já estava cheia e a luz parecia natural. Tive que por os 
óculos escuros. Vem-me uma frase: “Nunca durmas com um morango 
dentro da boca.” Produz-se uma estranheza inquietante a la Freud. Onde 
é que eu já ouvi/li isto? - São 4.70€,  por favor.

10h17m
Paguei e fui à procura de um computador. Precisava de escrever. Já 
perante o ecrã luminoso, comecei a escrever: “Uma pessoa esconde-
se do mundo e escreve um texto para o mundo ler.” Atribui-lhe um 
título que será definitivo: Um texto arruaceiro: a cidade como destilaria 
existencial. E textualmente era assim: “É da rua que (vos) escrevo. 
Não me aguentei em casa. Apaguei todas as palavras que alinhei para 
começar este texto. Longe do computador, mas perto da rua, escrevo 
à mão, tornando-me espectador da vida. Se é daqui que vos escrevo - 
à semelhança de um flanêur que, sendo uma espécie de botânico do 
asfalto ou da calçada, transforma a rua na sua casa -, é daqui que vos 
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digo que as seguintes palavras foram escritas sempre que interrompi 
uma deriva que captou fragmentos de conversas e respectivas vozes em 
movimento. Por isso, também registei a olho nu os andares das pessoas 
em deslocação para destinos por mim desconhecidos. Acedi a fracções 
de vidas distantes. Ápices de intocabilidade. Os outros que não são, não 
foram, nem nunca serão eu(s), converteram-se em alvos potenciais a 
destilar, como quem quer sentir proximidade na distância garantida entre 
os corpos nas grandes cidades. Vi mais do que ouvi e isso produziu uma 
inquietação muito particular, já que, como Goethe observou a propósito 
do anonimato que a cidade produz, cada pessoa, a melhor como a pior, 
traz consigo um segredo a que, sejamos honestos, todos gostaríamos 
de aceder. Recito literalmente - e através de Walter Benjamin num texto 
intitulado Flanêur -, Georg Simmel, um antropólogo do espaço de 
referência, para fundamentar e identificar(-me com) a qualidade desta 
experiência: “Quem vê sem ouvir fica muito mais inquieto do que 
aquele que ouve sem ver. (...) As relações recíprocas dos seres humanos 
nas grandes cidades caracterizam-se por um evidente predomínio da 
actividade do olhar sobre a do ouvido.”5

13h44m
Cruzei uma rua onde avistei uma carroça cheias de pessoas aperaltadas, 
na sua maioria mulheres com vestidos sumptuosos, penteados a condizer 
e rostos maquilhados com expressões estáticas perfazendo uma curva da 
tristeza, passando pela insinuação de uma vontade do impossível, indo 
até à euforia. Há sítios em que entramos de gatas e saímos apoiados 
apenas nas patas traseiras com a língua de fora.

14h07m
De frente para a esplanada avisto: duas pessoas pintadas de dourado, 
uma delas trazia postas umas asas de anjo e estava a comer um “Happy 

5   BENJAMIN, Walter, O Flâneur, (A Modernidade), Assírio & Alvim, Lisboa, 2006, pp.40-41.
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Meal”, dois cães sentados ao lado de um polícia feliz com um Double-
cheeseburguer, um rei e uma rainha a beberem coca-cola com duas 
palhinhas, duas mulheres de época da Maria Antonieta a porem ketchup 
nas batatas, uma pessoa vestida de São Bernardo a correr em direcção 
a uma árvore a dizer: - Bichaninho... bichaninho... anda cá. Olho para 
o lado e começo a ver tudo a preto e branco e surge uma mulher bem 
vestida com uns sapatos altos com o pé descoberto em passo rápido 
que entra para dentro de um carro antigo e começa a olhar pelo espelho 
retrovisor. Ouço um disparo. Era a máquina que tirou uma foto que 
ainda não foi revelada.

14h17m
Pausa para almoço prolongado. Durante este almoço a quatro, com três 
pessoas que me pediram para não revelar a sua identidade, houve uma 
conversa que havia prometido partilhar. Contudo, e sem ter consultado 
as pessoas presentes, quebro a promessa, reservando-me, sem remorsos, 
o direito de preservar o que se disse, sobre quem se falou, quais as piadas 
lançadas e quais as opiniões emitidas e respectivos temas, que comentários 
nos mereceram certos acontecimentos nacionais e internacionais. Sem 
mais comentários. Adiante. 

17h59m
Entro na Travessa. Paro, escuto e olho para trás. Gosto do que vejo.

Nelson Guerreiro
Junho de 2011
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