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Editorícida
Não sei se já alguma vez vos aconteceu, pedirem-vos que escrevam uma
coisita acerca disto ou aquilo e respondermos: OK, está bem!
Depois pensamos melhor e arrependemo-nos: Não devia ter aceite… o que
raio é que vou eu escrever???
Pensamos num qualquer tema e quando depois o tentamos passar a
escrito, aí sim é que surgem as dificuldades. Enrola-se, enrola-se, parece
existir um hiato, um vazio, e primeiro que “saia” alguma coisa, é uma
dificuldade séria.
Pois foi o que me aconteceu. 
És tu que escreves desta vez! Dizem-me.
Pois… vamos lá a ver ... o que é que se consegue!
Estávamos os três sentados à mesa e entre o saborear de um pedaço de
queijo da ilha e uma azeitona, um de nós “manda uma para o ar”: É pá, e
se voltássemos a editar um jornal… uma revista?
Fez-se um breve silêncio, pois não se estava à espera de uma “tirada”
daquelas e um outro responde: Nããã...Não me parece. Essa “coisa” agora
está cara “para caraças”!
O terceiro, após agarrar um pedaço do excelente pão caseiro, para
acompanhar a saborosa cacholeira, afirma: Também não me parece…, não
temos tempo, nem idade para nos metermos numa “brincadeira” dessa
envergadura!

Mas, oiçam lá. Podíamos ao menos pensar nisso? Volta o primeiro à carga.
Está bem! No fim-de-semana, voltamos a falar no assunto. Dizem os
outros dois. E “atirámo-nos” ao entrecosto grelhado que acabara de chegar
à mesa. 
Efectivamente, assim foi. Voltámos a encontrar-nos e a abordar “a coisa”.
A proposta foi reavaliada e em vez de se tentar a edição de um jornal ou
revista em papel, tentaríamos criar “uma fórmula” que resultasse em
espaço virtual, ou seja, na net.
Para qualquer um de nós, era uma experiência em primeira mão. Nunca
tínhamos editado nada na net. E a experiência no facebook, ou outra rede
social, era zero. Seria, portanto, para todos, uma novidade e tanto. 
Delineámos, mais ou menos, o que queríamos que fosse. Seria uma edição
periódica, tinha que ter o nosso cunho pessoal e o número de páginas seria
ao sabor da inspiração e daquilo que quiséssemos publicar.   
Após algumas semanas, surgiu a primeira maquete. Troca isto, altera
aquilo, põe mais para a esquerda, puxa para cima. Aqui ficava melhor o
artigo acerca daquela revista, depois podíamos colocar umas coisas com
humor, e mais isto e mais aquilo.
Mais duas semanitas e a “coisa” já estava com ar composto. 
Mas… não era ainda aquilo que tínhamos, em conjunto, idealizado.
Queríamos que o cunho pessoal fosse visualizado de imediato. A fórmula
“standart” dos jornais e revista deveria ser mais esbatido.
Um de nós lembrou-se: É pá, tenho um texto começado, que nunca o
acabei, vou procurá-lo e depois envio-vos.      
Outro: Já agora que falas nisso, vou ao meu arquivo. Tenho um texto
começado. Vou dar-lhe a “volta”.
E o terceiro: Amanhã envio-vos um texto que fiz a semana passada e que
não o mostrei a ninguém, ainda.
O primeiro, voltou à carga: Isto resultava melhor se tivéssemos uma
rapaziada para fazer uns bonecos. Uns cartoons para ilustrar os textos!
Não seja por isso, vou falar com pessoal amigo: Disse logo um outro.
E a “coisa” foi crescendo, até que ficou naquilo que tiverem a oportunidade
de ver no mês passado e neste, também, claro!
Depois foi “publicar” e aguardar pelo “feedback” dos amigos, dos
conhecidos. E dos não conhecidos. Porque não?  
O apoio foi bastante positivo. Recebemos o abraço de muitos amigos e de
alguns menos conhecidos. 
Por isso cá estamos de novo. O CLIC, on the rocks, número dois, já

está disponível, para ser lido e divulgado.



Abrir o número 1 da revista
semanal ZORRO é encontrar-me,
na minha memória e na minha
saudade, com o meu irmão Luís
Manuel. 

É rever-me, muito gaiato e
sem saber ler bem português,
quanto mais francês, com os
álbuns que lhe pertenciam e que
eram do Asterix, do Lucky Luke,
do Buck Danny, do Michel
Vaillant, do Dan Cooper  e
diversos outros, abertos entre as
minhas mãos, sem lhes conseguir
apreender bem o sentido apenas
através dos hipnóticos
quadradinhos que se alinhavam
por aquelas milhares de páginas
afora. 

Intermediava-se entre os
desenhos de traços
característicos e próprios de cada
um dos autores e a minha exata e
completa compreensão daquele
fascinante meio de expressão, o
linguarejar francófono que me
complicava com os nervos
(recordo, por isso, com particular
carinho algumas noites com o
meu manoirmão, o Zé Tenreiro, o
António Jacinto e até o Robin, no
quarto da costura da casa minha
avó Carlota, onde dormi muitas
noites e em que esses livros
circulavam e me eram decifrados,

aqui e ali, numa ou outra página,
por esses pacientes interlocutores
da minha curiosidade,
constituindo o ponto de glória
honra de tal disponibilidade para
com o puto chato que era eu, a
leitura integral que o meu irmão
me fez da história do Lucky Luke,
intitulada «Subindo o Mississípi»,
que foi gerada pela imaginação de
René Goscinny e pelo traço de
Morris. Ficou célebre no meu
imaginário infantil a frase
recorrente «Café, boss?», que,
segundo o meu irmão, tinha sido
inspirada no filme
«CASABLANCA»[1]. 

O Luís Manuel, entre o seu
acervo banda- desenhístico, que
para mim era o máximo, possuía
os seis primeiros álbuns – os
únicos publicados na altura, por
referência a 1963, dado os
restantes sete só terem sido
editados a partir de 1975, vindo a
haver uma reedição integral a
cores a partir de 1980 (DUPUIS)
de- de um jovem herói, jornalista
e papa-léguas, de nome MARC
DACIER, numa criação de Jean-
Michel Charlier (texto) e de Eddy
Paape (desenho), cuja primeira
história, denominada
originalmente de «Aventures
autour du Monde» inaugurava a

revista ZORRO, com o título de
«A GRANDE REPORTAGEM»,
tendo sido publicada nessa
magazine semanal entre os

números 1 de 13 de Outubro de
1962 e 23 de 16 de março de 1963.  

Importa dizer que tal
história conheceu a luz do dia, na
Bélgica, no número 1059 do
semanário juvenil SPIROU e a
sua divulgação prolongou-se até
ao número 1081, tendo a série das
suas aventuras, em número de
13, sido publicadas até ao número
1543 dessa mesma revista, saído
no dia 9 de Novembro de 1967.

Apresentar JEAN-MICHEL
CHARLIER a um conhecedor,
ainda que mediano, da 9.ª Arte, é
ato inútil, pois da sua pena
brotaram bandas desenhadas
imortais como as de
BLUEBERRY (em parceria com
Jean Giraud, que assumiu o
grafismo da mesma[2]), BARBE
ROUGE (sendo os desenhos da
responsabilidade de Victor
Hubinon[3]), BUCK DANNY
(também com Victor Hubinon[4])
ou TANGUY e LAVERDURE
(com desenhos de Uderzo[5])
podendo referir-se EDDY PAAPE
como o desenhador da série já
finda de LUC ORIENT, com texto
de Greg e com 18 álbuns
publicados.                                    

As histórias são
emblemáticas da enorme
imaginação, do estilo próprio de
narração e do ritmo que JEAN-



MICHEL CHARLIER sempre
imprimiu aos seus argumentos,
com voltas e reviravoltas que nos
procuram surpreender e, por seu
turno, nos trocar as nossas
próprias cambalhotas e
expetativas. Foi um sábio cultor
do suspense, que sabia, contudo,
condimentar com um humor
visual e verbal muito eficaz (com
particular realce para as
personagens de Laverdure na
série de Tanguy e Laverdure e de
Sonny, um dos três amigos pilotos
que estão na base da série de
Buck Danny) e que nos prendia, a
nós, leitores, nesse balanço e
contrabalanço entre estádios de
espírito opostos que tão bem geria
e a que nos habituou nos
múltiplos e tão variados registos
em que investiu a sua
criatividade e através dos quais
revelou, aliás, uma cultura geral
e técnica (designadamente, ao
nível histórico, náutico e

aeronáutico) atual e credora da
evolução dos tempos em que se
desenvolviam os argumentos
para os seus filmes de papel.

EDDY PAAPE consegue, no
seu traço, desenhos,
enquadramentos e movimentos e
não obstante a estrutura clássica
das pranchas, corporizar os textos
de JEAN-MICHEL CHARLIER
de uma forma clara, elegante e
muito agradável de seguir,
cativando-nos muito mais o estilo
gráfico que aqui nos apresenta do
que aquele que, mais tarde, vem a
revelar nas histórias de LUC
ORIENT e que se diferencia
bastante daquele outro.

São aventuras de um
jornalista de investigação,
sempre metido em sarilhos, de
cariz policiário, político ou
fantástico, que só conheceram,
contudo, em Portugal a
publicação da sua primeira
história, há 54 anos atrás.

1 Filme de 1942, realizado por
Michael Curtiz, com Humphrey
Bogart e Ingrid Bergman, com o
popular tema musical «As time
goes by». 
2 Muito embora outros
desenhadores tenham surgido
depois, como William Vance,
Wilson, Rouge e Michel Blanc-
Dumont, que desenha
atualmente a «Juventude de
Blueberry» - a única série ainda
em publicação, com 21 álbuns
editados, de tal figura mítica do
universo da BD -, tendo Jean-
Michel Charlier, após a sua
morte, sido substituído no texto
por Jean Giraud (série principal,
já terminada, não somente por
força do falecimento deste último,
como por conflitos autorais com os
herdeiros de Jean-Michel
Charlier) e por François
Corteggiani (Juventude de
Blueberry). 
3 Para além de Victor Hubinon,
desenharam tal série (com 33
álbuns publicados, tendo o último
surgido em junho de 2004, muito
embora não seja considerada

como finda), Eddy Paape, Gilles
Chaillet, Jijé, Lorg, Gaty
Christian, Patrice Pellertin e
Marc Bourgne, vindo o
desaparecimento de Jean-Michel
Charlier a obrigar à passagem do
testemunho da conceção do
argumento, a partir do volume n.º
27, primeiro para Jean Olivier e
depois para Christian Perrissin.   
4 Desenhado depois por Francis
Bergèse, Francis Winis e Gil
Formosa, vindo Jean-Michel
Charlier, ao 45.º álbum, a ser
substituído por Jacques De
Douhet no argumento, sendo
depois o mesmo assegurado por
Francis Bergèse e Frédéric
Zumbiehl, mantendo-se ainda em
publicação, com 54 álbuns
editados, tendo o último surgido
em dezembro de 2015.
5 E depois de Jijé, Patrice Serres,
Al Coutelis, Yvan Fernandez,
Renaud Garreta, Julien
Lepelletier, Sébastien Philippe e
Frédéric Toublanc, tendo os
últimos textos sido assegurados
por Jean-Claude Laidin.



bois, vacas, porcos, galinhas, etc.;
consumidores terciários, tigres,
leões, o próprio homem.
Decompositores, protozoários,
bactérias, etc.. Se for introduzido
qualquer organismo que prejudique,
ou altere todo o esquema
“montado”, tudo irá funcionar mal,
ou deixará de funcionar, pondo em
perigo a vida de cada organismo ou
animal componente.
As sociedades industriais, em que

hoje estamos inseridos, não se
contemplam com esses pormenores.
Tudo aquilo que não dá lucro, não
tem a mínima importância. Mais
uma vez se conclui que a culpa não
é essencialmente da consciência do
homem, mas sim de um sistema
político-económico que cria
fábricas e mais fábricas, sem se
preocupar com a contaminação do
ambiente.
Felizmente que os biologistas e o
público em geral, já compreendem
que a análise ecológica mais
elementar da natureza, se torna de
grande importância para possíveis
soluções. O recurso às mais
modernas técnicas têm feito o
homem esquecer as fontes naturais.
«0 homem mecanizado, tendo
reconstruído a passagem, reconstrói
agora as superfícies aquáticas. O
cidadão sensato, que nunca
submeteria o seu relógio ou o seu
motor às experiências de um
amador, submete facilmente os seus
lagos a drenagens, atei ros,
dragagens, poluições,
estabilizações, combate ao

mosquito, defesa contra as algas e
defesa contra o prurido dos
nadadores, e à introdução de
qualquer peixe capaz de nadar. O
mesmo se passa com os rios.
Estrangulamo-los com diques e
represas e depois inundamo-los
com dragagens, com canais e com
cheias e sedimentos em
consequência de uma agricultura
deficiente. Sabemos que as
máquinas e os governos são
organismos; e que, operando numa
das partes podemos afectar o todo.
Mas ainda não sabemos que isto
também se aplica aos solos e à
água.
Assim, os homens sensatos demais
para tolerar remendos postos à
pressa à nossa constituição política
aceitam, sem qualquer escrúpulo as
emendas mais radicais à nossa
constituição biótica (da natureza).»(1)
Hoje em dia é raro, não se ouvir
falar de poluição. Todos os dias
pela rádio, ou qualquer outro meio
de informação se relatam
acontecimentos grotescos contra o

ambiente. E o que acontece? Quem
são os responsáveis? E a opinião
pública? Quais as punições?
Ninguém mexe uma palha, ninguém
se preocupa, vai-se tornando tudo
tão normal, que, só quando as
pessoas forem atingidas fisicamente,
e então já não houver solução, é que
se vem com a denúncia e com as
soluções até então adiadas por
interesse económico ou por mero
comodismo.
O trabalho mais importante na
conservação da natureza para o
imediato futuro é fazer entender aos
governos e à opinião pública em
geral que o homem constitui uma
parte dum complexo do meio
ambiente, e não é um ser superior,
alheado de todos os outros animais,
segundo um projecto isolado.
Devemos compreender e
restabelecer o equilíbrio na
natureza, para que daí não resulte
uma enorme catástrofe.

Bibliografia — Ecologie, de Pascal Acot
(I) - Eugene P. Odum - Director do Instituto de Ecologia
da Universidade de Georgia (U.S A)

Preservar os ecossistemas, hoje em
dia, é tarefa primordial. Os
ecossistemas são o suporte da vida.
São autênticas cadeias de
transferências de moléculas,
portadoras de energia. As cadeias
dos ecossistemas compreendem
quatro etapas: 1 - Substâncias
utilizáveis pelos organismos: 2 -
produtores; 3 - consumidores; 4 -
decompositores.
Por exemplo: num pequeno charco
de água estagnada, exemplo de um
ecossistema bem delimitado —
moléculas utilizáveis, são a água e
os gases, os sais e as matérias
orgânicas que se encontram por
baixo, assim como os sedimentos
que formam o fundo, e ainda as
plantas aquáticas. Os consumidores
primários são pequenos animais,
sobretudo crustáceos, moluscos,
vermes. Os consumidores

secundários são peixes, larvas de
insectos carnívoros. Pode haver
consumidores terciários sob forma
de peixes comedores de outros
peixes. Os decompositores são
protozoários, bactérias e cogumelos
aquáticos que se multiplicam à
superfície na vaza orgânica, do
fundo, formada pelos resíduos dos
organismos livres e dos fixados a
estes, dos próprios decompositores.
Com efeito, muitos animais são
omnívoros e a sua alimentação é
essencialmente animal, vegetal ou
de detritos segundo a natureza da
nutrição ou segundo a sua idade.
Alterar este esquema, seria derrubar
o ecossistema, será o mesmo, que
eliminar a vida neste pequeno
charco. É um mero exemplo, mas
alarguemos o âmbito; pensemos no
homem: moléculas utilizáveis serão
idênticas, água e gases, sais e
matérias orgânicas que se
encontram nas plantas e frutos; os
consumidores primários,
(idênticos), crustáceos, etc;
consumidores secundários, bom
exemplo o de todos os dias, peixes,



T.I.N.A !
Esta sigla penetrou de forma

insidiosa a nossa concepção do
mundo, minou-a de tal forma, que é
hoje premissa assumida do debate
político. A mensagem que acaba,
implicitamente por nos ser
veiculada, é que o reino do capital é
eterno, que este configura o nosso
mundo e que a este mundo não é
possível escapar. Se formos além do
sistema, se questionarmos os seus
fundamentos e o que está na
origem dos grandes problemas
actuais, seja qual for o ponto de
vista que escolhamos, a resposta
parece ser apenas uma: there is no

alternative.

Resta saber como cabe à
esquerda lidar com ela. 

Vexata Questio: o que é hoje a
esquerda? Não é mais do que uma
forma, entre outras de gestão do
capital e da estrutura capitalista
do poder; disse-o Antonio Negri
numa das suas frases lapidares,
«cada socialista conserva o
esqueleto do capital no armário» .

E parece não existir
alternativa. Ou talvez sim.

Só raciocinando de uma forma
radical podemos definir os

fundamentos de uma nova
esquerda, assumido, frontalmente,
as grandes questões fracturantes
do nosso tempo:

- A função que o trabalho
assume na nossa sociedade e que,
pese embora as mutações
constantes a que assistimos, é
ainda uma mercadoria

especializada, numa sociedade
onde os bens continuam a ser
estimados pelo valor de troca e não
pelo valor de uso. Em articulação
com esta questão emerge uma
outra: a classe trabalhadora,
alterada profundamente pelas
novas relações produtivas, pela
mobilidade constante do
trabalhador, pelo trabalho
precário, constitui-se, ela ainda,
como o motor histórico da
transformação social?

- Que resposta dar à
globalização? Esta, se introduz
bem-estar rápido em zonas que
demorariam mais tempo a
desenvolverem-se, põe,
igualmente, em evidência as
enormes desigualdades, as
diferenças de riqueza em todo o
planeta: como lidar com a vasta
massa que vive abaixo do limiar da
pobreza e se torna, por essa razão,
o principal municiador dos
movimentos de violência
estruturada ou de anomia social?

- Como acomodar o
problema da igualdade que, cada
vez mais, não se esgota na questão

abrandou, a discriminação face aos
estrangeiros tem vido a exibir
novas formas de virulência e a
conquistar novos apaniguados, a
emancipação feminina continua a
exibir pecados velhos em
roupagens novas. Neste sentido
como pensar o igualitarismo na
acepção mais profunda do termo?

there is no alternative

- O igualitairismo leva-nos á
questão da democracia. A
experiência da “esquerda
totalitária” mostrou-nos como são
cruciais as liberdades formais:
associação, expressão, sufrágio.
Contudo, se estas não forem
preenchidas com conteúdo social, a
sua simples enunciação não será
suficiente. Precisamos de uma
reinvenção da democracia que se
aplique á gestão do comum –« como
série completa de instrumentos de
permuta entre sujeitos que se
tornou rede de valor de uso,
subsumido na liberdade» - a
esquerda é nova e democrática
quando se aplica á construção de
redes de cooperação igualitária
cada vez mais amplas.

É aqui que convém analisar
um dos fundamentos no qual se
estriba, em meu entender, uma
parte do que entendemos ser o
fenómeno político, a crença de que
existe uma continuidade linear
entre o social e o político.
Intuitivamente apercebemo-nos
que a proposição «existe uma

continuidade linear entre o político
e o social», é falsa. É falsa quando
se aceita que os discursos relativos
à política se constroem a partir das
considerações mais profundas
sobre a natureza do humano e do
social e, ao mesmo tempo, de
conjecturas acerca de problemas
éticos e sociais, tais como, por
exemplo, a justificação da
autoridade ou o direito à
propriedade privada. Ou seja, a
politica, por muito estranho que
pareça nos nossos dias, não é mais
do que a aplicação e concretização
das teses da filosofia política em
formas de acção social.

Assim, se é indiscutível que
encontramos elementos de
continuidade entre o social e o
politico, encontramos de igual
forma, descontinuidades que
decorrem precisamente do
confronto político com a realidade,
sendo no reconhecimento desta
descontinuidade que o discurso de
esquerda se deve assumir, sem
complexos, como um discurso de
transformação evolutiva e radical.



2. «O transporte para San
Cristóbal de A.H» , aparecido na
Kenyon Review ,em 1979,
publicado sob a forma de livro em
1981 e passado ao palco
posteriormente, aparece como um
dos trabalhos mais controversos de
G. Steiner.
Uma unidade de comando israelita
captura o nonagenário Adolfo
Hitler (A.H) que, desde a queda do
III Reich vive escondido na selva
amazónica. No transporte para San
Cristóbal, onde, supostamente,
A.H. será entregue à justiça, os
membros do comando vão
sucumbindo à doença, à exaustão,
à selva. Temendo não atingir com
vida o seu destino, e apesar de
alertados para o poder venenoso da
oratória de A.H., este é julgado
num tribunal de campo. A defesa
de A.H., que ocupa o último
capítulo, subverte, com magistral e
demoníaca qualidade, a ascensão
do Nacional-socialismo e o mal
singular manifestado na solução
final: o defensor argumenta que a
sua guerra contra os judeus não
pode ser descrita como uma
simples narrativa entre bons e
maus, entre agressores e vítimas,
mas constitui algo de mais
profundo, um afloramento mais do
mal universal.

Não cometo a injustiça (ou o acto de
ignorância) de imputar a Steiner a
tentativa, quer de branquear o
Holocausto, quer, no mínimo, de o
reduzir a uma quase menoridade
histórica, oportunisticamente
inflacionada por algum discurso

político. Pelo contrário, A.H. é
apresentado por Steiner como a
encarnação do verdadeiro mal, que
nele se manifesta com um caminho
tortuoso e enigmático, imanente à
humanidade no seu todo.

De todos os argumentos da defesa
de A.H respigo apenas um, talvez o
menos relevante na economia da
obra, talvez um dos menores e,
talvez por isso, o mais facilmente
assimilável:

« Quando me virei contra os judeus
ninguém veio em seu auxílio.
Ninguém. França, Inglaterra,
Rússia (…) nem mesmo a América
pejada de judeus. Ficaram
contentes por ter aparecido o
exterminador… Foi, reconheço-o
um tempo feio. Mas eu não criei a
sua fealdade e não fui o pior.
Quantos pigmeus desgraçados das
florestas os vossos amigos belgas
assassinaram sem contemplações
ou deixaram morrer de fome e
sífilis quando violaram o Congo?
(…) O que foi Roterdão ou
Coventry, comparados com
Dresden ou Hiroshima ?Não sou eu
que me saio pior no negro jogo dos
números. Inventei os campos?
Perguntem aos Boers. (…) Quantos
judeus matou Estaline? (…) Num
mundo que torturou prisioneiros
políticos, lançou napalm sobre
aldeões nus, que despojou a Terra
de plantas e animais. Que fez estas
coisa e continua a fazê-las
completamente sem a minha ajuda
e muito depois de eu (…) ser dado
como extinto» (216-219).

Convenhamos: este argumento,
que equipara, pelas consequências
negativas a direita e a esquerda e
constitui uma das fundamentações
possíveis para que o discurso de
ambas seja visto como
intersubstituível, é um mau
argumento. E, pior, o principal
contra-argumento é igualmente
fraco: por exemplo, o estalinismo,
enquanto prática política e
económica de uma certa esquerda,
corresponde à perversão de uma
fundamentação inicial eticamente
aceitável; o Nacional-socialismo
nada mais é do que a aplicação de
uma fundamentação inicial
eticamente reprovável. Como
contra-argumento não é famoso.

O problema reside no facto de
qualquer uma destas perspectivas
colher, sobretudo no último quartel

do século XX, inúmeros seguidores
que vão imputar à esquerda
desvios para formas de organização
marcadamente totalitárias do
ponto de vista da dinâmica social e,
c o n s e q u e n t e m e n t e ,
estruturalmente ineficazes do
ponto de vista económico.

Esta dicotomia torna-se, em grande
parte, responsável por sedimentar
a ficção da distinção entre uma
esquerda totalitária, passível de
todas as ineficácias e atrocidades, e
uma esquerda democrática,
moderna, parede meias convivente
com a economia de mercado,
conivente com a prédica da
doutrina dominante, a do lucro,
como a única forma possível de
relação entre os seres humanos.
A questão que gostaria de deixar
em aberto é a de discutir se é
possível destacar o discurso
esquerda de uma teoria filosófica
que se desenvolva a partir das
concepções da natureza humana e
social que estabeleça, de um ponto
de vista global, conjecturas
relativamente a problemas de natureza

ética e social, tais como a da justificação

da autoridade, a dos limites da

intervenção do estado, ou a da inevitável

(r)evolução histórica em direcção a uma

sociedade justa e igualitária.

Utopia? Porque não?

(Filosofia em tempos de crise e

recessão? Como estes filósofos pairam

acima das águas!!!)

2007: Negri, A.: Adeus Sr.
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2007, Negri , 133
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A DESFORRA
(De novo, a lebre e a tartaruga)

congénere relapsa, decidiram
vigiá-la afincada e
aprochegadamente.

Dado o arranque, logo as
roedoras apressadas trataram
de se pôr ao fresco, em grupo e
em conjunto, para acautelarem
um qualquer furo, saída de
estrada ou gripagem de motor
que levasse a um desfecho
semelhante ao verificado
anteriormente.           

O pobre do réptil ficou lá
para trás, como se nunca tivesse
saído da linha de partida,
desvanecido na nuvem de pó

levantada pelas corredoras
pernaltas, que se abeiravam
rapidamente da meta.

Foi aí que a nossa lebre
gritou, cheia de si: - “Vou
ganhar! Vou ganhar! Desta vez
nada impedirá a minha
vitória!”. 

Puro engano! As demais
competidoras, que ombreavam

pata com pata com a
convencida, começaram a
bramar em uníssono mas cada
uma para seu lado, sempre mais
alto que as outras: - “Atenção,
atenção, quem vai ser a primeira
sou eu!”, “Nem penses, eu é que
vou ser a vencedora!”, “Ó filha,
tira essa da ideia, que só eu é
que lá vou chegar!”, “Só por
cima do meu cadáver!” e assim
por diante, até que das palavras
passaram aos actos, tendo-se
acabado por envolver todas à
pancada, embrenhadas e
embrulhadas na poeira da

inveja e da ofensa recíproca e
tacanha.

O resto, já todos o
sabemos: a nossa tartaruga,
paciente, morosa como a justiça,
lá foi patinhando o caminho que
tinha pela frente até o deixar
todo para trás, bem como a linha
virgem da chegada.  

o insecticidao insecticida

O insecticida é o suplemento
humorístico do CLIC, on the
rocks. 
Apesar dos receios e incerte-
zas inerentes à primeira
edição, a “coisa”  saiu-nos
bem!
Modéstia à parte, não está
nada mal!
Vamos continuar com este
espaço dedicado ao humor.

Esperamos que continuem
por aí! 

o insecticidao insecticida
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A lebre tinha sofrido as
passinhas do Algarve junto dos
seus pares e ímpares, alvo de
constante gozo e mofo, não só
dos outros coelhos bravos, mas
também, pasme-se, de perdizes
infelizes, patos frustrados e
galinholas farsolas.

A chacota foi de tal
montante que à lebre, até lhe
apeteceu ser uma fera
sanguinária, carnívora e
solitária.

A desforra, nesse ambiente
humilhante, foi inevitável e a
tartaruga, depois de muito

invetivada, desafiada e apesar
de destreinada, lá acabou por
aceitar o repto. 

A lebre, coitada, quando
julgava que ia ter algum
descanso, pelo menos durante a
corrida, foi confrontada com a
inscrição de alguns dos seus
confrades que, pouco fiados na
lábia e nas pernas da sua
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