
O termo «pós verdade», nova noção do léxico político transformado
num fenómeno de tal ordem extenso e abrangente, foi  considerada a
«palavra do ano de 2016» pelo Oxford Dictionary, que a caracteriza como
o momento em que os factos objectivos sobre o mundo têm menor
influência na formação da opinião pública do que o apelo às emoções e às
crenças pessoais. 

Nada melhor que o Brexit e a eleição de Donald Trump para se
perceber que a exigência de uma verdade política, entendida como a
adequação do discurso à realidade ou, pelo menos, como um conjunto de
critérios de avaliação livre da realidade, se secundariza em relação ao
que são as paixões e as crenças da opinião pública. 

Que não pensa ou se calhar quando pensa, pensa mal. 
Terá sido este contexto que motivou a corrida ao livro de George

Orwell, 1984, uma distopia de esquerda (nunca assumida pela esquerda)
sobre a supressão da verdade política em regimes totalitários e
ditatoriais.  Se bem que tentadora, a politica da pós verdade não se
confunde com a mentira totalitária que um poder impõe ao povo. A
politica da pós verdade, com maior insídia, releva de um contrato entre o
povo e os seus dirigentes, de indiferença perante a verdade na aceitação,
sem escolha reflexiva, da virtude na banalidade.

globalização e eurocéptica a quem é simpática a hipótese 
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Homero é novo, esta manhã, e talvez nada seja tão velho como o jornal
de hoje. 

TRUMPALHADAS



OS DIFERENTES LADOS DO ESPELHO 

I
A MARCA AMARELA

Tinha o meu mano LUÍS
MANUEL a idade de 8 para 9
anos quando a mais marcante
história de Banda Desenhada
imaginada e desenhada por
EDGAR PIERRE JACOBS foi
publicada, pela primeira vez em
Portugal, nos número 157 a 219
da revista juvenil, de tiragem
semanal, denominada
CAVALEIRO ANDANTE, ou
seja, entre o primeiro dia do ano
de 1955 e o dia 3 de março do
ano seguinte como suas datas de
capa (Sábado). Tratava-se de «A
MARCA AMARELA» e levou
muitos jovens leitores da
mesma, segundo relato do meu
irmão, a pegarem em paus de
giz amarelo e a riscarem tudo o
que era parede, muro e porta
com um EME maiúsculo
estilizado rodeado por um
círculo imperfeito e aberto no
topo [1].

Esse relato de algo passado
nos já longínquos anos de 1955 e
1956 é confirmado,
curiosamente, pelo seguinte
excerto de prosa, da autoria de
ARTUR TOMÉ – também aluno
como eu do LICEU NORMAL
PEDRO NUNES, situado no
cimo da Avenida Álvares Cabral
em Lisboa, que encontrei na sua
página da internet, suspensa
por motivo do seu falecimento
mas sempre disponível no
seguinte link:

ndante.html

«Ainda era fã do CA [2]
quando apareceu a história da
Marca Amarela que criou uma
histeria entre a miudagem da
altura, com o símbolo a aparecer
grafitado em todas as paredes
(sendo que entre a Estrela e a
Pampulha, a autoria dos
rabiscos era aqui do je.)»  

EDGAR PIERRE JACOBS
marcou com o seu traço e a sua
imaginação as diversas
gerações que, na idade certa,
tiveram contacto com a sua
(relativamente escassa) obra,
como refere, curiosamente,
JOSÉ PACHECO PEREIRA
num artigo por si publicado na

página online do Jornal
PÚBLICO, em 10/10/2002
(visível em

cavaleiro-andante-175253). 
Esse conhecido

investigador, historiador e
comentador político, num texto
emocionado, afirma mesmo o
seguinte:

«(…) mas lembro-me
acima de tudo do CAVALEIRO
ANDANTE. Eu já lia tudo em
que podia pôr as mãos, o
FLECHA, o CONDOR, o
FALCÃO, os livros do
SANDOKAN, mas o
CAVALEIRO ANDANTE tinha
uma coisa ímpar, as histórias
de E. P. JACOBS, a “Marca
Amarela”, o “Mistério da
Grande Pirâmide”, o “Enigma
da Atlântida”. Eu saía de casa
a meio da tarde, quarta ou
quinta-feira já não me recordo,
para ir à tabacaria do fundo da
rua saber se já tinha chegado o
último número, e depois descer
a Rua Fernandes Tomás para ir
a outra tabacaria, e depois às
bancas junto da Brasileira,
para acabar invariavelmente
na Estação de S. Bento à espera
que chegasse o comboio de
Lisboa que trazia o Cavaleiro
Andante. E esperava o que fosse
preciso e depois fazia o longo
caminho de regresso com a
preciosa revista, que já vinha a
ler pela rua. Tudo por uma
única página, um pequeno
fragmento das aventuras do



Professor MORTIMER e do
capitão BLAKE, saídos dos
clubes de Londres e do MI5,
para fazer uma viagem ao centro
da Terra, entrando por uma
caverna dos Açores e
encontrando uma espécie de
império bizantino subterrâneo
tecnologicamente avançado,
mas onde os governantes tinham
o título de “BASILEUS”. Uma
única página, às vezes duas por
semana, justificava toda esta
impaciência.(…)»

«A MARCA AMARELA»,
história que foi originalmente
publicada por EDGAR PIERRE
JACOBS em 1953 e que, em
Portugal, depois do
CAVALEIRO ANDANTE, veio a

ser editada na revista semanal
TINTIM, no seu 9.º ano de
existência, entre os números 20
(com data de capa de sábado,
dia 2/10/1976) a 41 (com data de
capa de sábado, dia 26/2/1977) e
também sucessivamente em
álbum pela VERBO,
B E R T R A N D ,
M E R I B É R I C A / L I B E R ,
JORNAL RECORD e pela
PÚBLICO/ASA, impõe, para
uma integral compreensão da
sua trama, uma visita à
anterior aventura denominada
«O ENIGMA DA GRANDE
PIRÂMIDE» (1950), que se
desdobra em dois volumes e
que, com «O SEGREDO DO
ESPADÃO» (lançado em 2 ou 3
volumes, em 1949), «O
ENIGMA DA ATLÂNTIDA»
(1955), «SOS METEOROS»
(1958) e «A ARMADILHA
DIABÓLICA» (1960)
constituem, para nós, o núcleo
duro e verdadeiramente
representativo da criatividade
de EDGAR PIERRE JACOBS,
dado os restantes álbuns - «O
CASO DO COLAR» (1965) e «AS
3 FÓRMULAS DO
PROFESSOR SATO», em 2

volumes (1971 e 1990, tendo o
último sido já concluído por
BOB DE MOOR, de acordo com
as indicações, ao nível da
ilustração e do texto, deixadas
por E.P.J., entretanto falecido)
– nos parecerem de menor
valia, quer ao nível da
qualidade do grafismo, como do
próprio texto.

Ao nível do traço e da
planificação mais aligeirada
das pranchas, nota-se uma
notória diferença entre os
álbuns que vieram a público até
1958 e aqueles que a partir daí
foram dados a conhecer aos
seus apreciadores, numa
modificação que, pessoalmente,
nunca me seduziu, dado o tipo
de desenho mais clássico
anteriormente utilizado e uma
maior concentração gráfica e
textual de cada página que
então nos era apresentada à
nossa curiosidade e deleite. 

EDGAR PIERRE JACOBS
sempre foi um inteligente e
meticuloso carpinteiro das
estruturas cénicas e temáticas

que sustentaram as suas
aventuras (com especial
incidências para as seis
primeiras), engodando e
enredando, desde cedo, a
curiosidade e interesse do leitor
na sua empolgante leitura, com
vista à descoberta das voltas e
reviravoltas dos seus
elaborados e algo rocambolescos
argumentos, fazendo-o através
de uma cuidada e adequada
construção visual dos múltiplos
quadradinhos em que se
desdobrava a almejada evolução
da história e ainda mediante a
redação, algo prolixa, de textos
explicativos das emoções e
ações dos diversos
protagonistas.

E.P.G. fá-lo, como muitos

outros artistas da sua época,
através de um constante,
renovado e clássico confronto
entre os seus heróis – PHILLIP
MORTIMER e FRANCIS
BLAKE - e dois seus arqui-
inimigos, o DR. SEPTIMUS e,
fundamentalmente, o Coronel
OLRIK -, sem que tal se tenha
tornado bizarro, repetitivo,
cansativo ou mesmo banal, o
que se explica, naturalmente,
pela qualidade dos guiões e
correspondentes desenhos mas
também pela circunstância de
álbum para álbum, ocorrer uma
mudança drástica das
coordenadas dos cenários onde
se movem os dois amigos e os
seus mais ou menos habituais
adversários, que, convirá, dizê-



definitivos, pelo desenho - que,
aliás, nunca deixou
completamente, como fonte de

rendimento -, passando a
ilustrador, designadamente, na
revista BRAVO, o que aconteceu
até 1946, tendo em tal
publicação, depois dos alemães
proibirem a edição das
aventuras de FLASH GORDON,
de Alex Raymond, sido
encarregue de completar as
mesmas, o que não durou muito
tempo, pois aquela interdição
estendeu-se também a essas
pranchas de substituição, o que
o levou, então, a criar a sua
primeira Banda Desenhada «O
RAIO “U”», que foi trazida ao
público juvenil nessa mesma
revista. 

Conhece HERGÉ, por via
do teatro, tendo ambos ficado
amigos e E.P.J. colaborado com
o primeiro na reelaboração de
alguns álbuns de TINTIM -
«TINTIM NO CONGO»,
«TINTIM NA AMÉRICA», «O
CETRO DE OTTOKAR» e «O
LÓTUS AZUL» - assim como no
grafismo e argumento de novas
aventuras desse ícone da BD
belga, como «O SEGREDO DO
LICORNE», «O TESOURO DE
RACKHAM O TERRÍVEL», «AS
SETE BOLAS DE CRISTAL» e
«O TEMPLO DO SOL»,
devendo-se a JACOBS e à sua
paixão pela ópera, onde, aliás,
levou Georges Remi, a criação
da personagem de BIANCA

lo, se acham sempre amparados
por uma plêiade vasta de
personagens secundárias, que
podem ser ou não reincidentes
enquanto atores de segundo
plano.              

É curioso realçar que
E.P.J. antes de iniciar a única
série que realizou e que o tornou
famoso no âmbito da 9.ª Arte –
AS AVENTURAS DE BLAKE
E MORTIMER – desenhou, em
1943, um primeiro álbum de
Banda Desenhada denominado
«O RAIO “U”», em que se
cruzam as influências do
americano Alex Raymond e do
seu «FLASH GORDON» e já a
mão pessoal e o estilo
característico de EDGAR
PIERRE JACOBS, sendo ainda
reconhecíveis protótipos de
algumas das personagens que
virão a marcar presença
constante na dita série (E.P.J
virá, 30 anos depois, a fazer
uma nova versão desse seu
primeiro álbum). 

EDGAR PIERRE JACOBS
nasceu em Bruxelas, no dia

30/3/1904 e morreu no dia
20/2/1987, vindo a manifestar
desde cedo o gosto pelo desenho,
que nunca o abandonou, muito
embora fosse o teatro, a música
e, particularmente, a ópera, que
o arrebatavam, em termos
artísticos. Tendo a sua
formação académica se
quedado, em 1919, pelos
estudos na escola comercial, por
determinação dos seus
progenitores, veio a trabalhar
como decorador, pintor e
cenógrafo-auxiliar, em



CASTAFIORE. Tal amizade
esfria quando E.P.G. reclama de
HERGÉ parte dos direitos de
autor das referidas histórias de
TINTIM, o que este último
recusa.

EDGAR PIERRE JACOBS
integrou o grupo fundador da
revista «LE JOURNAL DE
TINTIM», onde começou, em
26/9/1946, a ser publicado «O
SEGREDO DO ESPADÃO», a
primeira aventura de BLAKE E
MORTIMER, a que seguirão
também as demais obras antes
identificadas, em pequenas
prestações semanais, como era
apanágio desse hebdomadário
[3]. 

II
O CASO FRANCIS

BLAKE
Tinha o título, em língua

lusa, de «O CASO FRANCIS
BLAKE». E foi com ele que se
iniciou a segunda série, se
assim lhe quisermos chamar, de
AS AVENTURAS DE BLAKE E
MORTIMER, com a publicação,
em 1/9/1996, desse álbum, com
guião de JEAN VAN HAMME e
lápis de TED BENOIT. Esta
dupla virá ainda a ser
responsável pelo lançamento,
em 2001, da terceira história
desta nova fase, denominada,
em português, de «O
ESTRANHO ENCONTRO»
(que nos remete para «O

edificação da trama.

em Portugal e em 1992 a obra
«HOMEM DE NENHURES -
AS MEMÓRIAS de THELMA
RITTER», com texto de TED
BENOIT e grafismo de PIERRE
NEDJAR (sendo THELMA
RITTER a empregada de
serviço doméstico de RAY
BANANA).

Já JEAN VAN HAMME
há-de assumir, de novo, o
roteiro da história «A
MALDIÇÃO DOS TRINTA
DENÁRIOS», que, sob os
subtítulos de «O
MANUSCRITO DE
NICODEMOS» e «A PORTA DE
ORFEU», foram lançados em
2009 e 2010, com a
responsabilidade gráfica a cargo
de RENÉ STERNE (até falecer
em 15/11/2006) e, depois, de sua

segundo período.   
YVES SENTE no

argumento e ANDRÉ
JUILLARD no desenho estão na

génese do 2.º álbum desta
Segunda Série de AS
AVENTURAS DE BLAKE E
MORTIMER, com o nome de «A
CONSPIRAÇÃO VORONOV»
(2000), assim como ainda dos
seguintes: «OS SARCÓFAGOS
DO SEXTO CONTINENTE»,
em 2 Volumes (I – A Ameaça





códigos editoriais da época, que
restringiam, quando não
proibiam mesmo em certas
circunstâncias, a figuração de
corpos femininos na Banda
Desenhada, certamente
tementes que os adolescentes da
época, mal vissem uma mulher
desenhada numa história de
quadradinhos, ficassem
encharcados em suores quentes
e pensamentos molhados, que
os obrigassem até, porventura
(valha-nos Deus!), a correrem
para a casa de banho mais
próxima a fim de se
dessedentarem de uns e outros.

impagável que vale a pena ler.
A tal álbum, que apareceu

nas bancas em 2005, seguiu-se,
em 2011, «A ARMADILHA
MAQUIAVÉLICA» (Editora
ASA), que foi buscar inspiração
no álbum original «A
ARMADILHA DIABÓLICA» de
BLAKE e MORTIMER e que
faz viajar no tempo os sósias
apalhaçados daqueles a uma
Londres muito diferente da
tradicional, num espírito de
gozo e desconstrução dos clichés
que habitualmente são colados
à pele dos cidadãos britânicos e
à sua forma de ser e estar que

GEOMAIS, LDA.), num claro
piscar de olho ao genuíno
«S.O.S. METEOROS», é muito
divertido, até pela inversão de
papéis que opera relativamente
ao Professor PHILIP e ao seu
inimigo Coronel OLRIK.

Vale a pena encontrar
PHILLIP MORTIMER,
FRANCIS BLAKE, OLRIK e as
demais figuras a que estamos
acostumados, a viverem desse
outro lado do espelho, como
Alices no país das maravilhas
disparatadas e risíveis… 

JS

1 Posso estar enganado, mas tenho a
ideia de que os álbuns em francês das
AVENTURAS DE BLAKE E MORTIMER
se alinhavam igualmente nas prateleiras
mágicas do meu irmão LUÍS MANUEL… 

2 Leia-se CAVALEIRO ANDANTE. 
3 A biografia de E.P.J. foi obtida

fundamentalmente no seguinte link:

bs
4 Cfr., ainda que incompleto, por não

fazer menção aos dois últimos álbuns
lançados em território nacional - «O
BASTÃO DE LICURGO» (2014) e «O
TESTAMENTO DE WILIAM S.» (2016),
que segundo a editora ASA constituem o
23.º e 24.º álbuns das AVENTURAS DE
BLAKE e MORTIMER, consideradas em
termos globais – o seguinte “link” da
BETEDETECA portuguesa, que nos dá uma
imagem da edição em Portugal da obra de
E.P.J. e dos seus continuadores:

—mortimer.html.
Veja-se igualmente, no que respeita à

edição em França das obras em causa, o
seguinte “link” da BEDETHEQUE
francesa: 
1850-BD-Blake-et-Mortimer.html.      

5 Os elementos do belo sexo ou do
sexo oposto, como tradicional e
machisticamente se usava dizer, contam-se,
em cada uma dessas histórias, pelos dedos,
às vezes, de uma única mão…Essa triste
ausência, bafienta, cínica, hipócrita e
discriminatória desapareceu, natural e
necessariamente, nos livros da 2.ª Série,
ideologicamente mais equilibrados, realistas
e genuínos quanto à existência, valor e papel
das mulheres nas sociedades modernas e
civilizadas! 
Realce-se o facto de que a primeira banda
desenhada de E.P.J. não padecia dessa
doença, certamente por influência das
histórias aos quadradinhos americanas,
como FLASH GORDON, em que
apareciam figuras femininas, com alguma
normalidade, como personagens principais
ou secundárias. 



meter o bedelho onde não era
chamado e aconselhar o rapaz
(uma pessoa, quando está à
beira dos 60 anos, já se pode
armar em homem sensato e
maduro) a ir ver o filme «O
PRIMEIRO ENCONTRO»

INTRODUÇÃO 
A vida é um mistério,

como diz o lugar-comum mais
comum de todos. Ou talvez seja
a morte. Na forma como se
articula ou digladia com aquela.
Ou ambas, afinal. Eu cá sei!
Tudo isto vem a propósito de
uma conversa bisbilhotada no
PALÁCIO CHIADO, enquanto
almoçava com a minha cara-
metade, de uma minha cadela
velha, doente e resistente, de
três filmes que fui ver ao
cinema e de muitas estórias
tristes e alegres que nos contam
ou nos chegam ao conhecimento
através dos órgãos da
comunicação social.

II
O PRIMEIRO

ENCONTRO
Tudo começa, na lógica

deste texto, num dos novos
espaços comensais existentes
no PALÁCIO CHIADO, na Rua
do Alecrim, em Lisboa, quando
direcionei o meu ouvido
esquerdo para a conversa que
um homem e uma mulher, na
casa dos vinte e tais anos,
estavam a ter na mesa

estacionada mesmo ao nosso
lado.

O rapaz falava do
disparate que era ter um animal
de estimação como, por exemplo,
um cão, sabendo que daí a mais
ou menos 15 anos, o bicho iria
morrer e que iria provocar um
sofrimento certo, profundo e
seguro no seu dono. O sujeito,
com sentido de humor, reforçava
tal ideia, dizendo que se alguém
lhe desse um cachorro, lhe
tratava de dar, desde logo, o
nome de DESGOSTO, porque
era o que, mais cedo ou mais
tarde, iria sentir com o decesso
do bicho. O quase monólogo,
dado ser o interlocutor
masculino que essencialmente
usava da palavra falada, mudou
depois para o seu
relacionamento sexual e para o
desejo de não criar
compromissos afetivos com
ninguém, o que, no caso de uma
rapariga em particular, se
estava a revelar difícil, dado
esta última, apesar de alertada
para a política do «sexo sem
peias nem ameias», estar a criar
laços e abraços de natureza

romântica, que não estavam a
agradar ao garanhão
descomprometido.

Esta segunda parte do
diálogo alheio que eu
coscuvilhei, deleitado, fez-me
pensar no avanço que ao nível

das relações entre homens e
mulheres se verificou na
sociedade portuguesa, dado que,
há vinte anos atrás, uma troca
de impressões como aquela
nunca seria feita num espaço
público e de forma tão aberta

como ali havia acontecido.
Abençoado 25 de Abril de 1974!  

Mas é a primeira temática
debatida entre o referido casal
que me faz alinhavar estas
ideias mal-amanhadas: tenho
de confessar que me apeteceu

M CÃO FAZ DE CONTAM CÃO FAZ DE CONTA
CHAMADO «DESGOSTO», CHAMADO «DESGOSTO», 
UMA CADELA REAL E JÁUMA CADELA REAL E JÁ
VELHA E TRÊS FILMES VELHA E TRÊS FILMES 
DE ESPERMEIODE ESPERMEIO



(«Arrival», no seu título
original), com ano de produção
de 2015, realizado por DENIS
VILLENEUVE e com
interpretação dos atores AMY
ADAMS, JEREMY RENNER e
FOREST WHITAKER, que foi
estreado no nosso país em
10/11/2016.

Coibi-me de o fazer,
naturalmente, mas não deixei
de pensar que o raciocínio feito
pelo indivíduo em questão
partia de um erro de perspetiva
ou análise e que se radicava na
circunstância de reduzir a vida
do cão, que lhe poderia ser,
desafortunadamente, ofertado
por alguém, a esse dia de
chegada e ao dia de partida do
mesmo, apagando e olvidando
todos os dias intermédios que,
para 15 anos de existência, se
traduzem em 5.475 dias de,
obviamente, coisas roídas, mijo
ou merda em todos os tapetes da
casa, ladrares, uivos e bufas mal
cheirosas nos momentos mais
inapropriados e inconvenientes,
quedas por causa da trela ou do
canídeo entre as nossas pernas,
uma dentada involuntária ou
mal-educada, carraças e pulgas
e doenças chatas, mas também e
principalmente, em muita
amizade incondicional,
brincadeira, alegria, carinho,
companhia, passeios agradáveis
e corridas desencabrestadas que
nos preenchem profundamente
a nossa vivência, solitária ou
não, e os seus bons e maus
momentos e que compensam e
recompensam, em muito, todas
as pequenas e grandes chatices
e percalços que também vêm
agarrados ao animal. Esses

milhares de dias e noites
certamente obrigariam um
«dono», ainda que tão descrente
como aquele, a não dar o nome
de «DESGOSTO» ao cãozinho
pequeno e adorável que lhe
entrava pela sua vida dentro. 

Se levássemos o raciocínio
do jovem em causa ao extremo,
então não nos arriscaríamos
sequer a amar uma mulher ou
um homem ou a ter progenitura,
pois nada nos garante que
vamos viver muitos anos na

companhia do ser amado ou dos
filhos que ambos gerarmos (são
conhecidos muitos casos de
pessoas que tomam a decisão
consciente de não serem pais,
por força do pânico que lhes
provoca a incerteza quanto ao
que a vida lhes reserva).         

O filme «O PRIMEIRO
ENCONTRO» coloca-nos
exatamente tal questão: caso
conhecesse o seu futuro, estaria
disposto a vivê-lo nos exatos
termos em que ele lhe surge, por

força do amor e satisfação
conhecidos de antemão e não
obstante a dor e o sofrimento
igualmente anunciados?

III
O HERÓI DE

HACKSAW RIDGE
O futuro vai sendo

desenhado por nós e pelos
outros, em função das decisões e
atuações individuais e coletivas
que assumimos e atendendo,
designadamente, aos objetivos e
fins que perseguimos com os
mesmos e que podem visar
apenas o nosso estilo e
qualidade de vida, em razão de
interesses nossos, pessoais,
como igualmente a vivência e
existência de terceiros,
individual ou socialmente
considerados. 

Vem isto a propósito de
uma outra película que vi há
pouco tempo (estreou-se
também no dia 10/11/2016) e
que se intitula «O HERÓI DE
HACKSAW RIDGE»
(originalmente, tem apenas o
nome de «Hacksaw Ridge»), que,
sendo realizado por MEL
GIBSON e tendo 2016 como ano
de produção e como atores
principais ANDREW
GARFIELD, TERESA
PALMER, VINCE VAUGHN,
LUKE BRACEY e SAM
WORTTINGTON, nos fala do
primeiro objetor de consciência
reconhecido pelo exército
americano, durante a Segunda
Guerra Mundial, tendo tido
OKINAWA como palco principal
da sua participação em tal
conflito armado.

Soldado socorrista, com
formação de enfermeiro, de



e temível noite para cerca de 75
homens que, sem os cuidados
básicos e os posteriores tratos
de polé que sofreram até
ficarem a salvo, no sopé do
planalto, teriam morrido, dos
ferimentos infligidos, da perda
de sangue ou das balas ou metal
que os viessem a trespassar
naquelas horas, por ação da
soldadesca nipónica, na busca
que fazia de inimigos vivos
deixados para trás no campo de
batalha.                          

A morte, única certeza que
temos, sofreu aí um ligeiro
revés, dado não ter dependido
de qualquer estimativa de

probabilidade de sobrevivência
ou da ponderação dos meios
humanos e materiais
disponíveis por parte dos
responsáveis pela triagem dos
feridos ainda vivos e dos feridos
quase mortos, como acontece em
qualquer palco de guerra, mas
de uma decisão de um
enfermeiro que não quis deixar
nenhum combatente
sobrevivente abandonado
naquele inferno, tendo, logo no
primeiro camarada ferido que
transportou às costas, ainda
durante o dia e quando o
confronto armado estava ao
rubro, rejeitado a previsão
estatística negativa do colega
socorrista a quem passou o
ferido, no sentido de que não

valia a pena levá-lo para baixo,
pois não iria durar 24 horas,
gritando-lhe simplesmente: -
«Tu não sabes se isso é verdade!
Tu não sabes se isso vai
acontecer!»[1].       

IV
EVEREST

A escrita é como as ginjas
(dado que a conversa é como as
cerejas)! Enquanto redigia o
último parágrafo, veio-me à
memória uma história passada
durante a Primeira Guerra
Mundial, em que um soldado
aliado, por acaso (milagre?), foi
salvo por um médico que ali
passava e que verificou,
espantado, que o mesmo ainda
estava vivo e não já morto, como
acontecia com os corpos dos

nome DESMOND T. DOSS, que
se recusou sempre a pegar,
treinar e a utilizar uma arma,
em nome das suas profundas
convicções religiosas, que o
proibiam de matar, conseguiu
salvar, sozinho, no planalto
conhecido por HACKSAW
RIDGE, 75 feridos (contando-se
entre eles vários inimigos
feridos, que, contudo e
estranhamente – ou não tanto -
, nunca lograram sobreviver).

Fê-lo durante o entardecer
e a noite, em terreno deveras
acidentado e perigoso, cheio de
crateras, casamatas destruídas
e arame farpado, no meio de
centenas (milhares?) de
cadáveres, destroços
incendiados e detritos
retorcidos, sujeito a morrer,
facilmente, quer debaixo dos
bombardeamentos dos aliados,
quando, em desespero de causa,
procuraram cobrir a retirada

dos seus homens, perseguidos e
rechaçados no final do dia pelos
aguerridos guerreiros
nipónicos, quer, nessas mesmas
horas tardias ou já noturnas,
dos tiros ou baionetas
japoneses.

Teve de carregar, arrastar
ou puxar cada um dos feridos à
força de braços e pernas e, na
beira da elevação, junto à
escada de corda por onde
emaranhavam ou vinham de
escantilhão as forças
americanas, baixá-los com a
ajuda de uma corda, através do
sistema básico da roldana,
ficando rapidamente com as

mãos queimadas e
ensanguentadas pela constante
passagem da ráfia e o corpo
arranhado, rasgado, macerado,
moído, dorido da permanente
tensão nervosa e do incessante
esforço realizado.

Este soldado pacifista, até
aí desprezado por muitos
camaradas da sua companhia e
classificado, à boca grande ou
pequena, de cobarde, foi quem
fez a diferença naquela terrível



compleição física. Da nossa
constituição biológica. Da nossa
estrutura psicológica e
emocional. Da nossa energia
vital. Da força e intensidade
com que nos agarramos à vida. 

Aqui entra em cena a
minha cadela velha do título,
chamada DAISY, de raça
COCKER SPANIEL, a quem
um veterinário deu apenas 9
anos de existência e que, cega
que nem um morcego, surda
que nem uma porta e teimosa
que nem uma mula, com um
cancro de mama, já por diversas
vezes reincidente e com um
coraçãozinho de passarinho,
continua a comer
desalmadamente, a ladrar como
nunca antes ladrou, quando o
seu relógio biológico dispara ou
as coisas não são do seu agrado,
a cirandar pela casa toda e a
calcorrear o seu passeio diário
de rua com os colegas de
matilha, nas suas pernas já
bambas e nos seus 17 anos e tal
de idade. Que chama arde

dentro dela, que força oculta a
empurra, que raiva de estar
viva é essa que a mantém «alive
e kicking», como cantam os
SIMPLE MINDS?    

O filme EVEREST,
produzido no ano de 2015 e
realizado por BALTAZAR
KOMÁKUR, com atores como
JAKE GILLENAAL, JASON
CLARKE, JOSH BROLIN,
JOHN HAWKES e MICHAEL
KELLY, que conheceu a sua
estreia em território nacional
em 24/9/2015 e que se baseia em
factos reais mostra-nos isso
mesmo: que não somos todos
iguais, que não vivemos e
morremos todos da mesma
maneira, que existe em cada ser
humano algo de único e pessoal,
que o marca e diferencia dos
outros, que lhe confere a sua
personalidade própria, a sua
humanidade individual, alguma
coisa que o anima e agita ou que
o prende e imobiliza, que o faz
andar para a frente ou
simplesmente patinar no
mesmo lugar, que o faz lutar até
ao fim ou desistir ao primeiro
obstáculo real ou aparente. 

Tudo isto a propósito de
três alpinistas que, no regresso
do EVEREST e apanhados por
uma enorme tempestade, não
conseguem alcançar, como era

sua intenção, o primeiro
acampamento salvador, tendo
passado toda a noite prostrados
na neve, açoitados pelo vento
agreste e gelado, sem
possibilidade de serem
resgatados por ninguém. Dois
deles morrem de frio, lado a
lado, apesar do seu
equipamento e experiência. Ao
outro, praticamente cego pelos
reflexos da luz no gelo, ali
também deitado, certamente
morto como os outros, pensamos
nós, espetadores irmanados no

escurinho aflito do cinema,
vemo-lo, de repente, mexer-se e
contra todas as possibilidades e
estatísticas, levantar-se e, aos
tombos, cambaleante,
seguramente mais morto do que
vivo, caminhar até ao dito
acampamento onde logra
chegar, para ser depois
transportado para um hospital e
sobreviver, ainda que sem os
dedos das mãos e uma parte da
cara, se bem me recordo. Está
ainda hoje vivo, para contar a
sua história…

Reconhecemos aqui
estórias de todos os dias que
ouvimos nos cafés ou nos
almoços com amigos ou
conhecidos ou nas poucas
notícias com finais felizes que
nos contam os órgãos de
comunicação social escrita,
falada ou mostrada.  

A vida é, de facto e

felizmente, um grande,
maravilhoso e incerto mistério.

1 O neurocirurgião inglês reformado

HENRY MARSH, no seu livro «NÃO
FAÇAS MAL», editado em maio de 2016

pela Lua de Papel, a páginas 66 e 67, afirma,

a certa altura, o seguinte, acerca de uma

doente que estava afetada por um grave

tumor cerebral maligno: «Era improvável
que tivesse mais do que alguns meses de
vida independentemente da minha
intervenção, mas resta sempre a esperança e

há sempre alguns doentes – infelizmente
muito poucos – que escapam às estatísticas
e desafiam as médias, vivendo vários anos.»

E um pouco mais à frente refere ainda

o seguinte:

«Por vezes falo com os meus colegas
neurocirurgiões sobre o que faríamos –
sendo neurocirurgiões e sem qualquer
ilusão acerca da baixa eficácia do
tratamento - se nos fosse diagnosticado um
tumor maligno. Normalmente digo que me
suicidaria, mas nunca sabemos ao certo o
que decidimos no caso de acontecer».       

JS
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A Filosofia vai ao cinema (III)

I. Um dos campos mais
interessantes da relação entre o
cinema e a filosofia tem a ver
com o modo como a interacção
entre o espectador e o que o
filme lhe narra é significante do
ponto de vista ético, quando o
que nela está dito, interpela,
sobretudo do ponto de vista
vivencial, o espectador.  Com
um intervalo de alguns anos,
tive oportunidade de assistir,
por duas ou três vezes, na

filosófico, ética e moral possuem
diferentes significados, do ponto
de vista prático, a sua finalidade
é muito semelhante) uma dada
situação. 

Portanto, a pergunta “há
uma ética para o cinema?” ou, de
uma forma mais simples, “existe
algum limite ético à prática
cinematográfica?”, ganha uma
particular pertinência. 

Nesta vertente, o que

discute é se o cinema deve
assumir-se como independente
em relação a qualquer forma e
juízo moral? 

Ao problema assim
colocado, ser-se-á tentado a
responder pela negativa, em
nome da liberdade de expressão
ou caracter especial do cinema
como forma e experiência de
arte. Avaliar um filme,
enquanto obra de arte, consiste
em ter em conta as suas
qualidades estéticas, tais como a
sua coerência, complexidade
formal unidade, eventualmente
a sua beleza e originalidade.  E,
quando confrontados, por
exemplo, com filmes como o
Triunfo da Vontade, Olympia,
ou Luz Azul, de Leni
Riefenstahl, cujo valor estético
enquanto objecto fílmico é
incontestável, mas que são
apologias do ideário nacional-
socialista, parecerá pacífico
sustentar que as propriedades
éticas/morais de um filme não
podem constituir critérios
pertinentes de apreciação
estética, na apreciação do valor
artístico de uma obra.  

No entanto, muitos se
indignam perante o clima que

CN/MC, ao filme de Jean
Renoir, This Land is mine, de
1943. O discurso final de Albert
Lory (Charles Laughton) em
tribunal e perante os oficiais
alemães, arrancava,
invariavelmente, uma salva de
palmas à assistência.

A narrativa fílmica
manifesta uma atitude
avaliativa, por intermédio das
personagens, acontecimentos e
contextos, e encoraja o
espectador a adoptar ou rejeitar
essas atitudes. Como espectador
de um filme, qualquer que seja o
seu género, tenho consciência
que a narrativa que assisto
corresponde a um ponto de vista
exterior ao meu, que me
apresenta uma série de
acontecimentos, que vão diferir
da minha percepção directa do
mundo e convidar-me a adoptar
esse ponto de vista, à medida
que sigo a sequência de
acontecimentos até à conclusão
do filme. Como espectador é-me
pedido para avaliar do ponto de
vista ético/moral (se no contexto

A ética (também) vai ao cinema



VER CINEMA / LER CINEMA

decorre de certas obras, por
exemplo, da utilização
degradante da imagem ou do
corpo da mulher, ou do homem,
ou dos apelos à violência
gratuita ou ao exercício da
justiça privada. Perante esta
questão vamos encontrar quem
afirme o contrário,
considerando que as obras
devem ser avaliadas
moralmente, visando implicar
as considerações morais entre
as qualidades estéticas ou
artísticas de uma obra de uma
obra. Nossa análise não
pretende ultrapassar as
dimensões cinematográficas do
filme, não estamos interessados
no filme como mera ilustração
de conceitos e ideias externos a
ele. Nesta perspectiva, as
considerações morais são parte
do juízo estético e do valor
estético e/ou artístico do filme.

Pergunta-me uma amiga,
já enfastiada com tanta
digressão, afinal, no meio de
este emaranhado de posições e
de contraposições, o que
defendes? Ambas as
perspectivas, na sua maior ou
menor moderação interna, são
legitimas e fundamentadas.
Assumamos o princípio
igualmente legitimo de que não

existe método universal para
analisar um filme. Isto significa
que cada filme pede ao
espectador, ao critico, ao leitor
um tipo de análise particular,
na qual cada um deles
construirá o seu próprio modelo
interpretativo e descritivo. E é
no trabalho de descrição, que se
revelarão as qualidades a partir
das quais se constrói uma

análise propriamente
interpretativa. Tal postura
permite-me confrontar-me com
os filmes do um ponto de vista
da sua qualidade estética e
artística e assumir que filmes
como O Triunfo da vontade ou o
Nascimento de uma Nação, são
excelentes filmes, obras primas. 

No entanto, respondendo
à minha amiga, entendo que a
valoração ética terá sempre a
última palavra.

II. Retomam-se questões
anteriores: “há uma ética para o
cinema?”, “existe algum limite
ético à prática cinematográfica,
o cinema deve assumir-se como
independente em relação a
qualquer forma e juízo moral? 

Estas questões
ganharam grande visibilidade
na polémica que estalou
aquando da exibição do filme de
Gillo Pontecorvo, Kapò (1959,
Itália 1960), que esteve
nomeados para o  Óscar de
melhor filme em língua
estrangeira. Pontecorvo, um
homem de esquerda, filma em
Kapò uma história de
sobrevivência, misturada com
uma banal história de amor.
Edith (Susanne Strasberg),

uma adolescente judia, para
escapar à morte faz-se passar
por uma prisioneira de delito
comum, com a ajuda de um
médico judeu, torna- se amante
de um SS, que a promove a
Kapo, o funcionário mais baixo
da hierarquia nazi, muitas
vezes um prisioneiro um judeu
convidado ou compelido a
chefiar os restantes judeus nos
guetos e nos campos de
concentração. Quando uma
revolta estala no interior do
campo, Edith toma parte nela
do lado dos restantes
prisioneiros, acabando por
morrer. Terese (Emanuelle

Riva), contraponto da acção e
que, ao longo do filme, nos
empresta o seu olhar, suicida-se
atirando-se contra a cerca de
arame farpado electrificado.
Um travelling para a frente, um
reenquadramento do corpo e
das mãos de Terese, e o caldo
entornou-se. 

Jacques Rivette, então
com 33 anos , publica no
número 120 dos Cahiers du
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Cinema uma critica a Kapo,
centrada neste plano:
«Reparem, no entanto, no plano
de Kapo em que Emanuelle
Riva se suicida, atirando-se
para o arame farpado
electrificado; o homem que
decide, neste momento, fazer
um travelling para a frente
para reenquadrar o cadáver em
contra-picado, tendo o cuidado
de inscrever exactamente a mão
levantada num ângulo do

enquadramento final este
homem apenas tem direito ao
mais profundo desprezo».

Literalmente, Jacques
Rivette, nada mais diz sobre o
filme. Descreve um plano, uma
sequência, que nos dá a ver,
como espectáculo final, o horror
mortífero do nazismo e da
Solução Final. 

Há um contexto que
preside à critica de Jacques
Rivette, que pode ser

interpretada como uma
consequência lógica da «politica
dos autores» defendida pelos
Cahiers du Cinema, ao longo
dos anos cinquenta e assumida
pelo movimento Nouvelle
Vague. Por oposição a uma
cultura intelectual da época, de
esquerda, antiamericana,
tratava-se para estes jovens
crítico e, mais importante,

jovens cineastas de definir uma
aproximação exclusivamente
cinematográfica, estribada na
“encenação”, enquanto forma de
expressão, por excelência, do
autor. Jacques Rivette aplica a
politica dos autores ao tema
extremo do pós-guerra. 

O filme de Pontecorvo,
feito de forma realista, mais do
que criar a ilusão da realidade,
reorganiza-a e reconstrói-a,

como uma ficção entre outras
ficções. Curiosamente, um dos
termos de comparação a que
Rivette recorre, é Nuit et
brouillard (Noite e Nevoeiro,
1955), realizado por Alain
Resnais, que nos confronta com
a realidade brutal da história,
sem que a dimensão ética se
apague em favor da dimensão
estética. 

A gravidade do tema implica o
maior rigor, qualquer
inconsequência da encenação
condena o realizador ao
desprezo, mesmo Pontecorvo,
realizador que encarna a boa-
consciência politica, mas que, ao
esteticizar um tema cujo
conteúdo moral é muito forte, o
das vitimas dos campos nazis,
teria produzido uma obra
obscena, uma «pornografia
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artística», assim a designa o
critico, escritor e professor
Serge Daney.

Num texto póstumo,
publicado em outubro de 1992
no número 4 da revista Trafic,
Daney reivindica a enorme
influência que este artigo, que
leu com 17 anos e sem nunca ter
visto o filme, exerceu na sua
careira de critico: «Abrupto e
luminoso, o texto de Rivette
permitia-me pôr palavras nesse
rosto da abjecção. (. . .) Ao longo
dos anos, com efeito, o
“travelling de Kapò” foi o meu
dogma portátil, o axioma que
não se discutia, o ponto limite
de qualquer debate. Com
alguém que não sentisse
imediatamente a abjecção do
“travelling de Kapò”, eu não
teria, definitivamente, nada a
ver, nada a partilhar. (. . .).
Qualquer pessoa podia agora
perceber que pudessem existir
–até, e sobretudo, no cinema –
tabus, facilidades criminosas e
montagens proibidas. A fórmula
célebre de Godard, que via nos
travellings ‘uma questão de
moral’ era aos meus olhos um
desses truísmos que já não se
podiam questionar.”

Mais adiante Serge
Daney retoma o tema, “Psico,

La Dolce Vita, O Túmulo Índio,
Rio Bravo, Pickpocket,
Anatomia de um crime, O Herói
sacrílego ou, justamente, Nuit et
Brouillard não são para mim
filmes como os outros. À questão
brutal “isto olha-te?”,

respondem-me todos que sim.
Os corpos de Nuit et Brouillard
e, dois anos depois, os corpos
dos primeiros planos de
Hiroshima mon amour são
coisas que me olham mais do
que eu as olhei a elas.” (Daney,
1992:208). 

O que Serge Daney
pretende dizer é que Noite e
Nevoeiro não é um filme belo,
mas um filme justo e que um
cineasta tem responsabilidades
para com os espectadores e para
com quem filma) : “O travelling
era imoral pela boa razão que
nos colocava, a ele cineasta e a
mim espectador, onde não
estávamos. Lá, onde eu, em
qualquer dos casos, não podia
estar nem queria estar. Porque
ele me ‘deportava’ da minha
situação real de espectador-
testemunha para me incluir à
força no seu enquadramento. 

Ora, que sentido
poderia ter a fórmula de Godard
senão que nunca nos devemos
colocar onde não estamos, nem
falar no lugar dos outros.

Podemos desenvolver
esta ideia descrevendo o cinema

como um exercício ético, como
um modo de sustentar e sem
qualquer ambiguidade, que
todas as escolhas estéticas e de
estilo de cada cineasta são
questões morais.

FL
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Aquilo que até a poucos anos
eram perspetivas que poderiam
vir ou não a acontecer, está a
tornar-se cada vez mais real.
Todos os dias nos chegam
notícias de transformações
ambientais provocadas pelo
aquecimento global do planeta.
O perigo é real, estamos a
chegar a um ponto sem retorno.
Se o aumento da temperatura
continuar, estaremos numa
situação sem retorno, o que
quererá dizer que as alterações
provocadas no clima e na
natureza não terão retrocesso.

Pondo assim em perigo
milhares de habitantes, em
especial aqueles que habitam
junto à faixa costeira.

A subida do valor médio das
temperaturas é a causa número
um para as mais recentes
descobertas, tanto no Polo
Norte, como nas outras regiões
geladas. 2015 terá sido o ano
mais quente desde que se
efectuam registos, (inicio em
1880), o ano que passou, 2016,
superou o ano anterior. Os
cientistas apontam, que nove
dos dez anos mais quentes são
todos a partir de 2000.

Para aqueles que afirmavam
que o aquecimento global não
passava de meras especulações

“Degelo no Alasca obriga
habitantes de Newtok a
construir nova aldeia. Newtok,
a 805 quilómetros de Anchorage
(a maior cidade do Alasca), é
uma das 200 aldeias nativas
que o Governo federal
identificou como tendo graves
problemas de erosão ou
inundações, muitos ligados ao
rápido aumento das
temperaturas.”
Fevereiro/2010 - Publico

“O gelo dos polos Norte e Sul
está derretendo mais rápido que
o previsto, provocando o
aumento do nível dos mares e
um agravamento do
aquecimento global. O alerta é
de um estudo realizado pela
Organização Meteorológica
Mundial (OMM), em
colaboração com mais de mil
especialistas sobre as regiões
polares do planeta. A
consequência será a elevação
sem precedentes dos oceanos a
níveis nem mesmo previstos pelo
Painel Internacional sobre
Mudanças Climáticas (IPCC).
Mais de 200 milhões de pessoas
que vivem em regiões costeiras
poderão ser diretamente
afetadas.”  
Março/2011 – Gazeta do Povo

“As zonas polares do nosso
planeta estão a ser vítimas de
um acontecimento sem
precedentes. Os glaciares e as
calotes de gelo estão a derreter e
a dirigir-se para os oceanos a
velocidades alarmantes.
Enquanto os cientistas tentam
avaliar as consequências que
esta grande fusão irá ter no
futuro, o fotógrafo James Balog,
aclamado internacionalmente,
arrisca tudo para conseguir
captar este fenómeno.” 
Outubro/2014 – National Geographic

“Junto à Gronelândia
(Antártico), um imenso bloco de
gelo com a dimensão de 260
quilómetros quadrados (cerca
de quatro vezes a área da ilha
de Manhattan) separou-se do
glaciar de Petermann.” 
Janeiro/2016 - Visão

“Uma fenda enorme cresceu 22
quilómetros em cinco meses e
vai deixar à deriva um bloco de
gelo gigantesco. E na região que
se julgava mais sólida por causa
do frio extremo, a descoberta de
oito mil lagos nos glaciares faz
disparar os alarmes” 
Agosto/2016 – Diário de Notícias

“Está prestes a ruir, na
Antártida, um dos dez maiores
icebergues do mundo”
Janeiro/2017 – Rádio Comercial



dos cientistas e ambientalistas,
têm agora a prova de que a
situação é muito complexa e de
urgente resolução.

“Está prestes a ruir, na
Antártida, um dos dez maiores
icebergues do mundo.
Segundo a agência Reuters, o
bloco de gelo tem uma área de
mais de 5 mil quilómetros e,
quando se separar da
plataforma onde se encontra,
provocará um aumento do nível
do mar de, no máximo, dez
c e n t í m e t r o s .
A Larsen C, a maior plataforma
de gelo do Norte da Antártida,
tem uma espessura de 350
metros. Esta cresceu mais do
que o esperado nos últimos anos
e, neste momento, apenas uma
fissura de 20 quilómetros
impede que se divida. 
Adrian Luckman, cientista

suas emissões de gases com
efeito de estufa. 

É uma urgentíssima prioridade.
O planeta Terra já não
consegue, só por si, resolver tão
árdua tarefa. 

Conforme já o afirmamos, senão
for reduzida a emissão de gases
urgentissimamente, teremos,
no curto espaço de tempo, uma
série de catástrofes ambientais
que modificarão por completo,
para pior, a nossa vivência
quotidiana. 

Desta vez, a coisa não se resolve
com uma simples mudança.

responsável pelo estudo deste
fenómeno, afirmou à BBC que
devido à rapidez com que a
fenda tem vindo a aumentar este
afastamento acontecerá dentro
de poucos meses.
Esta separação irá deixar a
Larsen C demasiado vulnerável
a futuras rupturas o que levará
a uma mudança geográfica de
grandes dimensões. Esta
situação trará também
consequências negativas pois a
função da plataforma é travar
os fluxos dos glaciares que se
encontram por detrás desta.”

O degelo da plataforma Larsen
C é um, entre muitos outros
acontecimentos que estão a
acorrer neste preciso momento.
Muitos outros fenómenos estão
a decorrer e outros a iniciarem.
Torna-se urgente que todos os
países revejam e restrinjam as

CA
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Stairway To Heaven

Entretanto, em Outubro de 1970,
após cerca de 18 meses de quase
constante tournée (que era a
principal fonte de rendimento
das bandas à data, é importante
sublinhar), a música começou a
tomar forma. Assim, de acordo
com Page e Plant, começaram a
trabalhar na canção numa quinta
galesa com 250 anos chamada
Bron-yr-Aur, onde tinham escrito
as canções para Led Zeppelin III.
Mais tarde, aquando do seu
depoimento no processo por
plágio em 2016, em que eram
demandados (ver mais adiante) e
sob juramento, Page contou uma
história diferente: disse que tinha
composto a música sozinho e
tocou-a para os outros elementos
da banda em Headley Grange em
Luphook Road, Headley,
Hampshire, onde a gravaram
utilizando um estúdio móvel dos
Rolling Stones, no que foi
corroborado por Plant no seu
depoimento.

silêncio por bastante tempo – o
que à data era inusitado,
considerando que então a parte
de percussão tinha grande
relevância, incluindo longos e
elaborados solos de bateria,
nomeadamente de Ten Years
After, Emerson, Lake and
Palmer, Jethro Tull e outros. Era
portanto surpreendente anunciar
que uma música de rock and roll
(e os Led Zeppelin eram
obviamente uma banda de hard
rock) não só iria lançar uma
música com cerca de 15 minutos
como em grande parte não iria
ter percussão. Era flop
garantido…

Depois de três álbuns com
relativo sucesso, em 1970 os Led
Zeppelin começaram a imaginar
Stairway to Heaven, quando
decidiram criar uma nova e
marcante canção para substituir
“Dazed and Confused” como
peça central dos seus concertos.
Jimmy Page começou a trabalhar
a canção no seu estúdio de 8
pistas que tinha instalado no seu
barco-casa, ensaindo diferentes
secções na guitarra. Em Abril, já
dizia aos jornalistas que a nova
canção teria cerca de 15 minutos
e descreveu-a como algo que
cresceria até um clímax, com a
bateria de John Bohnman em

There’s a lady who’s sure all that

glitters is gold
And she’s buying a stairway to
heaven
When she gets there she knows,
if the stores are all closed
With a word she can get what
she came for

And she’s buying a stairway to
heaven

There’s a sign on the wall but
she wants to be sure
‘Cause you know, sometimes
words have two meanings
In the tree by the brook there’s a
songbird who sings
Sometimes all of our thoughts
are misgiven

It makes me wonder
It makes me wonder

There’s a feeling I get when I
look to the west
And my spirit is crying for leav-
ing
In my thoughts I have seen rings
of smoke through the trees
And the voices of those who
stand looking

It makes me wonder
It really makes me wonder

And it’s whispered that soon, if
we all call the tune
Then the piper will lead us to
reason
And a new day will dawn for
those who stand long
And the forest will echo with
laughter

If there’s a bustle in your
hedgerow
Don’t be alarmed now
It’s just a spring clean for the
may queen
Yes, there are two paths you
can go by
But in the long run

Como Stairway to Heaven foi
escrito, de acordo com o que
disse Jimmy Page: 

DDo4CA13LbYv

A música tem várias partes,

Bron-yr-Aur
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There’s still time to change the
road you’re on

And it makes me wonder

Your head is humming and it
won’t go
In case you don’t know
The piper’s calling you to join
him
Dear lady, can you hear the
wind blow
And did you know
Your stairway lies on the whis-
pering wind

And as we wind on down the
road
Our shadows taller than our
souls
There walks a lady we all know
Who shines white light and
wants to show
How everything still turns to gold
And if you listen very hard
The tune will come to you, at
last
When all are one and one is all,
yeah
To be a rock and not to roll

And she’s buying a stairway to
heaven

começando com uma introdução
suave e inconfundível com uma
guitarra de 6 cordas dedilhada e
flautas em estilo renascentista até
aos 2:15, passando depois
gradualmente para uma parte
intermédia eléctrica lenta (2:16-
5:33), antes da secção final mais
rápida, ao estilo hard rock (5:34
até o fim), incluindo o famoso
solo de Jimmy Page. Conforme
anunciado por Jimmy Page, a
bateria e baixo só entram aos
4:18, dando uma nova roupagem
e ambiente a uma música que
parece crescer em camadas, como
refere Jimmy Page.

Records, que era a produtora do
álbum, opôs-se frontalmente (era

obviamente algo de muito
arriscado),  mas a banda
manteve-se na sua e manteve o
álbum sem identificação. Depois
temos também a figura do
Eremita (a carta 9 do Tarot), que
carrega sua luz como símbolo da
confiança na sabedoria que
construiu, consciente de que
encontrou seus verdadeiros
valores ou, noutra versão mais
próxima da carta em causa (do
Tarot de Rider Waite, sabemo-lo)
significa aquele que revela o que
está obscuro, que ilumina na
escuridão.

por qualquer razão estava muito
chateado. Então, de súbito, a minha
mão estava a escrever as palavras
“Há uma senhora que tem a certeza
de que tudo o que luz é oiro/e vai
comprar uma escadaria para o Céu”
(‘There’s a lady who’s sure all
that glitters is gold/And she’s
buying a stairway to heaven.’)
Sentei-me, olhei para as palavras e
quase caí da cadeira”

Pois claro… estava-se mesmo a
ver que isto iria dar controvérsia,
de forma que não foi de
estranhar que muita gente
começasse a criar o mito de que a
música era “satânica”, ditada
pelo Diabo (eh lá!) e quejandos,
mais ainda por ser conhecida a
ligação de Jimmy Page com o
ocultismo, já que era admirador
de Aleister Crowley e chegou
mesmo a comprar a casa deste na
Escócia, conhecida como Casa
Boleskine (bem, o nosso
Fernando Pessoa também
conhecia o Aleister, como se
sabe, e aparentemente terá
desempenhado um papel no seu
desaparecimento na Boca do
Inferno… e chegou também a
dizer que escreveu o livro
“Mensagem” em pé, num estado
quase febril…..). Sucede, no
entanto, que o “ocultista” era o
Page e quem escreveu a letra foi o
Plant… o que só confunde a tese
do Satã escritor de música rock
and roll… sendo todavia certo
que à data havia um certo culto
do género, como seja a série de
televisão (francesa) “Les

Há uma senhora que acredita
que tudo o que brilha é ouro
E vai comprar uma escadaria
para o céu
E quando lá chegar, ela sabe
que se todas as lojas estiverem
fechadas
Com uma só palavra ela
conseguirá o que foi buscar
E ela vai comprar uma
escadaria para o Céu

Há uma placa na parede, mas
ela quer ter certeza
Pois sabes que às vezes as
palavras têm dois sentidos
Numa árvore perto do riacho, há
um pássaro que canta
Às vezes todos os nossos
pensamentos são inquietantes

Plant refere ter escrito a letra
num momento de inspiração: Eu
estava a segurar um lápis e papel e



E isso faz-me pensar
Isso faz-me pensar

Há uma sensação que tenho
quando olho para oeste
E o meu espírito chora por estar
de partida
Nos meus pensamentos vi anéis
de fumo através das árvores
E as vozes daqueles que ficam
a olhar

Isso faz-me pensar
Realmente faz-me pensar

E é sussurrado que em breve,
se todos cantarmos a melodia
Então o flautista levar-nos-á à
razão
E haverá um novo dia para
aqueles que resistirem
E a floresta irá ecoar com
risadas

Se houver um alvoroço na tua
sebe
Não te alarmes
É só a chegada da primavera
para a Rainha de Maio
Sim, há dois caminhos que você
pode seguir
Mas a longo prazo
Ainda há tempo para mudar de
caminho

E isso faz-me pensar

A tua cabeça está cantarolando
e não vai parar
Caso não saibas
O flautista quer que te juntes a
ele
Querida senhora, consegue
ouvir o vento soprar?
E sabia
Que a sua escadaria está no
vento sussurrante?

E enquanto seguimos pela
estrada
Com as nossas sombras
maiores do que as nossas
almas
Vemos uma senhora que todos
nós conhecemos
Que emite uma luz branca e
quer mostrar
Como tudo ainda se transforma
em ouro
E se ouvires com muita atenção
A melodia enfim chegará até ti
Quando tudo for um e um for
tudo
Ser uma pedra mas não rolar

E ela vai comprar uma
escadaria para o céu

Compagnons de Baal”, sem
esquecer outra banda famosa
chamada precisamente… Black
Sabbath –  sem esquecer os Deep
Purple, Uriah Heep, Iron
Maiden, Black Widow, Lucifer’s
Friend, os próprios Rolling
Stones (“Simphaty for the
Devil”…, bem como o álbum Their

Satanic Majesty’s Request, cujo
lançamento foi adiado para
alterar o título, que passou a ser
Her Satanic Majesty’s Request), AC/DC
(“Highway to Hell), Creedence
Clearwater Revival (“Pagan
Baby”) e outros que, sendo hard
rock, foram etiquetadas pelos
puritanos como satânicas ou anti-
cristãs, quando provavelmente
era tudo apenas parte do
espectáculo e não
necessariamente uma afirmação
de intenções. 

Em todo o caso, não faltou quem
insinuasse que a música era
“satânica”, com mensagens
obscuras quando ouvida em
reverso (da frente para trás – e
aprecio os cromos que se dão a
esse trabalho, encontrando

obviamente o que iam à
procura…), o que ainda hoje é
referido pelos detractores – e
mesmo pelos fãs, mas apenas em

termos risíveis… Todavia, parece
consensual que o texto se refere a
um contexto de magia e mistério,
inclusivamente com referências

aparentes ao Senhor dos Anéis de
JRR Tolkien: Nos meus
pensamentos vi anéis de fumo entre
as árvores (In my thoughts I have
seen rings of smoke through the
trees), que poderá ser uma
referência aos anéis de fumo do
mágico Gandalf. E poderá mesmo
haver uma correlação entre a
Senhora da música e Lady
Galadriel, a Rainha dos Elfos, que
vive na floresta de Lothlorien
onde o que luzia era mesmo ouro,
tal como as folhas das árvores da
floresta o eram. 

Stairway to Heaven nunca esteve
nos Tops porque nunca foi
lançado como single; não

obstante – e talvez também por
isso – as pessoas começaram a
comprar o álbum, que assim
entrou rapidamente para a lista

The Very Best Of



de Top 10, por um longo período,
sendo ainda hoje considerada
uma das melhores músicas de
rock.

Robert Plant passou anos a dar
explicações sobre a letra da
música e, quando lhe
perguntaram porque é que a
canção era/é tão popular, disse
que poderia ser pela sua
“abstracção”, acrescentando:
“Dependendo do dia que for, ainda
interpreto a canção de maneira
diferente – mesmo tendo sido o autor
da letra”

De qualquer forma, não deixa de
ser curioso que Stairway to
Heaven seja a única música dos
Led Zeppelin cuja letra foi
impressa na capa do disco –

juntamente com uns símbolos
cabalísticos, que só ajudaram à
teoria do ocultismo… -  o que
indicia a importância que a
banda lhe atribuiu. E tanto assim
é que daí em diante Page fez
questão de as letras serem
sempre escritas pelo Robert
Plant.

O final da música é diferente, na
medida em que termina só com a
voz de Robert Plant apesar de,
segundo Jimmy Page, ter escrito
uma parte de guitarra para o
final, mas decidiu deixar só com
a parte vocal, por ter tido tanto
impacto.

A música teve inúmeras versões,
nomeadamente de U2, Jimmy
Castor, Frank Zappa, The Foo
Fighters, Dave Matthews Band,
Sisters of Mercy, Nancy Wilson,
Elkie Brooks e muitos outros. Há
a referir que Neil Sedaka teve
uma música com o mesmo nome
no Top 10 em 1960, mas
completamente alheia a esta dos
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Led Zeppelin, que foi lançada
onze anos depois.

Para Jimmy Page a música é uma
obra-prima, mas Robert Plant
não partilha desse entusiasmo,
considerando-a como uma
“música para casamento” (e, na
verdade, por várias vezes foi
também tocada em funerais…),
insistindo que a sua música
preferida da banda é “Kashmir”.
E tanto assim é que depois de a
banda se separar sempre se
recusou a interpretar Stairway to
Heaven, excepto em raras
ocasiões, como sucedeu no Live
Aid, em 1985, que foi a última
vez que a banda tocou em
conjunto, já sem o baterista (John
Bonham sentiu-se mal durante
um concerto e veio a falecer no

hospital em 27 de Setembro de
1980 após ter emborcado 40 shots
de vodka, segundo o relatório
médico, de acordo com a Rolling
Stone …), o qual foi substituído
(e muito bem!) por Tony

Thompson  e Phil Collins. Ver em

… e parece que a
dada altura o Jimmy Page
andava aos papéis no solo de
guitarra… e até perdeu a palheta
por momentos… para além de
que o solo a dada altura começou
a ser algo embaraçoso e dá
mesmo a impressão que o Plant o
interrompeu… Esta versão durou
cerca de dez minutos (a original
tem aproximadamente oito
minutos), mas versão mais longa
foi no concerto que deram em
Berlim em 1980, e durou cerca de

15 minutos, por via do
prolongamento do solo e da
introdução de alguns lirismos de
Plant.

Vejamos agora a banda ao vivo:

, com Jimmy Page
usando a guitarra de duplo braço
que se tornou imagem de marca e
lhe permitia, em espectáculos ao
vivo, passar rapidamente da
guitarra de 6 cordas (no
dedilhado inicial) para a de 12



cordas e depois para a de 6,
nomeadamente para a parte do
solo. De notar que esta guitarra,
com as suas especificidades (e
potencialidades), foi usada por
vários guitarristas, incluindo
Steve Vai, John McLaughlin,
Mike Rutherford (Genesis), Steve
Howe (YES), Don Felder (Eagles)
ou  Peter Townshend (Who), para
além de outros menos conhecidos
(pelo menos para nós…)

Há uns anos atrás um jornalista
de música adquiriu o espólio de
um tal Randy Califórnia, que era
o guitarrista de uma banda
chamada “Spirit”, dos anos 70 e
em 2014 decidiu processar os Led
Zeppelin por plágio, alegando
que os acordes iniciais tinham
sido copiados de uma música
chamada “Taurus”, da autoria de
Califórnia. Diz-se que o
dedilhado acústico na introdução
é muito similar com a música
“Taurus, da Banda “Spirit”, a
qual acompanhou os  Led
Zeppelin quando pela primeira
vez deram concertos nos Estados
Unidos. “Taurus” é um
instrumental de guitarra escrito
pelo guitarrista da banda, Randy
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California, e foi incluído no seu
primeiro álbum em 1968, o qual
Jimmy Page terá admitido que
possuía.

Em 2016 Jimmy Page prestou
depoimento, dizendo que a
primeira vez que tomou
conhecimento da controvérsia
tinha sido há alguns anos quando
o seu genro lhe falou da polémica
que existia online e afirmando
que nunca tinha ouvido
“Taurus”, a qual lhe era
inteiramente desconhecida
(como provavelmente era para o
resto do mundo até então). O júri
não foi na conversa de que o Page
não conhecia “Taurus”, mas
decidiu a favor dos Led Zeppelin,
decidindo que a progressão de
acordes é comum a muitas outras
músicas com décadas e, portanto,
no domínio público.

Para ver as semelhanças (ou não)
entre as duas músicas, ver aqui
uma boa demonstração: 

A título de curiosidade, veja-se
também Davy Graham, em 1959,

na sua versão instrumental de
“Cry me a river”:

. Digamos que é no
mínimo surpreendente… mais
ainda que a “Taurus”.

De referir, também, a semelhança
do nome da banda com outra
muito famosa então (ainda que de
pouca duração, e apenas com um
hit, de cerca de 15 minutos,
chamado in-a-Gadda-da-vida – o
que quer que isso queira dizer…),
que se chamava Iron Butterfly:
tanto num caso como noutro (e as
bandas eram contemporâneas)
trata-se de algo que voa (zeppelin
ou borboleta) mas afinal não

podem voar porque são de
chumbo ou ferro (Zeppelin de
chumbo e borboleta de ferro, se
traduzirmos…). E o que significa
isto? Nada, é apenas uma
curiosidade. Ou não… De referir
que o nome surgiu numa altura
em que Keith Moon (Who), Jeff
Beck, John Paul Jones e Jimmy
Page pensaram em formar uma
banda e alguém (Keith Moon?)
disse que seria como um “balão
de chumbo”. Jimmy Page
registou e mais tarde surgiu com
Led Zeppelin.

A solo ou com outras bandas,

Jimmy Page nunca deixou que
ninguém senão Robert Plant
cantasse Stairway, mas numa
ocasião chegou a tocar uma
versão instrumental. E em 2012
em  homenagem dos Led
Zeppelin o grupo Heart (Ann e

Nancy Wilson), numa versão
inesquecível e com um
acompanhamento fabuloso,
cantou a música no Kennedy
Center, na presença de Barak
Obama e dos próprios músicos –
e é nítida a comoção de Robert
Plant, que não conseguiu suster
as lágrimas, como se pode
claramente ver (e saborear) em

Informações colhidas (e em alguns
casos traduzidas) em

, ,
e outros

JB



1 Celebrou-se a 17 de
novembro o Dia Internacional
da Filosofia, proclamado pela
Conferência Geral de UNESCO
em 2002, que se comemora,
anualmente, na terceira quinta-
feira do mês de novembro. Este
é um dia de reflexão e de
questionamento, cujo objectivo
é o de enaltecer a importância
da filosofia na vida do homem e
na vida em sociedade. 

Coube-me iniciar as
actividades do dia com a
projecção do filme de Alain
Resnais, Noite e Nevoeiro. Uma
aposta com algum risco. Já me
aconteceu anos atrás ter de
interromper e terminar a
projecção, a pedido dos alunos
que incomodados com o que
estavam a ver, me pediram
para a cancelar. 

Este ano não. 
Sabiam ao que vinham,

emocionaram-se, tomaram
posições, fizeram perguntas. Há
uma recorrente, que reformulo:
por que razão perante uma
história contemporânea onde o
genocídio se tornou uma
constante, terminamos sempre
no holocausto. A questão que
me colocam é importante, numa
altura em que intelectuais,
políticos, gente anónima,
contestam o significado do
Holocausto, perguntando se é
um acontecimento universal e
transhistórico, ou apenas um
acontecimento contextualizado
aos anos entre 1930 e 1945; se
apenas mais um genocídio a
acrescentar ao catálogo de
atrocidades, que não o tornaria
diverso do Ruanda, da Bósnia,

do Curdistão ou da Arménia, de
Alepo. É uma pergunta que terá
de ser respondida, sem cair na
armadilha do negacionismo, ou
sem cair na armadilha do
exercício académico, mas
sempre perigosos, de comparar
genocídios.

Por agora, deixo o texto
que distribuí aos alunos.

2.      
NOITE e NEVOEIRO

Ficha Técnica
Título original: Nuit et Brouillard
Realização: Alain Resnais
Assistente de realização: Anne
Sarraute
Argumento: Jean Cayrol, poeta e
escritor, deportado em
Mauthausen
Supervisão histórica: Olga
Wormser-Migot et Henri Michel
Fotografia: Ghislain Cloquet -
Sacha Vierny
Voz-off: Michel Bouquet – que em
homenagem às vitimas recusou
que o seu nome figurasse no
genérico.
Musica: Hanns Eisler
Língua: Francês
Género: documentário, 1955/56
Duração: 32 minutos

Nacht und Nebel (Noite e
Nevoeiro) era o nome de código
dado pelas autoridades alemãs
às vagas de deportados para os
campos de concentração e
extermínio. Entre eles, os nazis
simplificavam – diziam apenas
“NN”. O objectivo era claro –
lançar sobre os deportados o
nevoeiro do esquecimento –
como se nunca tivessem
existido.

O Filme de Alain
Resnais, Nuit et Brouillard, foi
encomendado pela comissão de
história da Segunda Guerra
mundial, por ocasião do décimo
aniversário da libertação dos

campos de concentração. De
facto, este documentário é um
filme sobre o fenómeno
concentracionário nazi, tal como
os deportados sobreviventes dos
campos de Dachau e de
Buchenwald, puderam relatar a
sua experiência. 

«O filme foi encomendado
em Maio de 1955 pela Comissão
de História da Segunda Guerra
Mundial e terminado em
Dezembro do mesmo ano. Foi
projectado no festival de
Berlim, extra - concurso. Eu não
ousava fazer o filme, pois nunca
fui deportado. Jean Cayrol,
antigo deportado, concordou em
colaborar comigo. O argumento
foi escrito antes da partida para
a Polónia e modificado lá. Da
Alemanha apenas recebi cartas
amáveis. Nos arquivos do
serviço Cinematográfico do
Exército Francês, consegui
apenas encontrar dois planos
que me interessavam, mas não
me deixaram utilizá-los: «tendo
em conta o carácter do filme».
Após a C.E.D. celebrou-se um
acordo internacional visando
pôr termo às comunicações a
propósito dos campos.»

Alain Resnais, Premier Plan
n.° 18/56

O filme Noite e nevoeiro,
rapidamente foi reconhecido
como uma obra fundamental e
necessária, muito pela força do
texto, de Jean Cayrol, ele
próprio um deportado
sobrevivente, pela música do
compositor e militante
comunista austríaco Hans
Eisler, banido pelo regime nazi,
a quem Resnais pediu para
escrever uma partitura que,
mais do que um simples fundo
sonoro das imagens, com elas
mantivesse uma relação de
continuidade, no confronto com

Alain Resnais, Noite e Nevoeiro



Auschwitz/ Birkenau, dos
despojos de guerra, das valas
comuns. 

Na sequência inicial,
uma paisagem tranquila é-nos
apresentada e, em planos de
panorâmicas verticais e
travellings, mostram-se restos
de cercas, edifícios em ruinas,
redes e objectos metálicos
semidestruídos, restos de
campos de concentração. Ao
mesmo tempo Michel Bouquet
lê o texto de Jean Cayrol:
“Mesmo uma paisagem

horror absoluto, instala-se em
todos nós. 

Não é de estranhar, por
isso, que à época, este filme
tenha tido de lutar contra a
censura, e tenha sido objeto de
algumas polémicas posteriores.
À comissão que o encomendara
interessava, particularmente, a
pesquisa referente ao período de
ocupação alemã de França,
entre 1940 e 1945. A dificuldade
consistia, na altura, em obter
documentação, testemunhos,
que contrariassem, em primeiro
lugar, a névoa com que os nazis

Posteriormente viria a
ser criticado por não distinguir
com precisão campos de
deportação e campos de
extermínio e de não apresentar
a especificidade do genocídio
judeu em toda a sua extensão.
Não escapou às críticas do
negacionismo, que deformou a
última sequência do filme,
considerando despropositadas
as palavras que acompanham o
travelling nas traseiras das
camaras de gás de Auschwitz/
Birkenau: « Neuf millions de

só país, e que não pensamos em
olhar à nossa volta, e que não
ouvimos estes gritos sem fim.”
(…) Quando a luz volta a
acender-se, se não ousamos
aplaudir, ficamos sem voz
perante tamanha obra,
confundidos pela necessidade e
pela importância desses mil
metros de película».

François Truffaut, “Noite e Nevoeiro”,
Os filmes da minha vida, Orfeu

Negro, Lisboa 2015

morts hantent ce paysage. »
Depois, algum tempo

mais tarde e a respeito deste
filme, François Truffaut há – de
escrever: «Ao combinar a
reportagem a cores com
documentos de época a preto e
branco, o trabalho de Resnais
consistiu em retirar-lhes toda a
sua teatralidade macabra, o seu
pitoresco horroroso, a fim de nos
obrigar a nós, espectadores, a
reagir com o cérebro em vez dos
nervos. (…) enquanto a camara
de Alain Resnais roça as ervas
pisadas e visita os campos
desafectados, Jean Cayrol
informa-nos sobre o ritual
concentracionário e interroga-
nos em surdina: “E nós, que
fingimos acreditar que isto
pertence a um só tempo e a um

procuraram ocultar um dos
maiores crimes que a história da
humanidade regista e, em
segundo lugar, que obrigassem
a França, a curar as feridas da
guerra, a reviver e revelar
alguns episódios menos dignos
da sua política durante a
ocupação. 

Resnais foi obrigado a
refazer um plano qua as
autoridades francesas
consideraram incómodo para o
país, o filme foi proibido na
Suíça, por não estar de acordo
com a sua politica de
neutralidade, foi exibido
extraconcurso no festival de
Cannes, por razões que se
prendiam com a politica de
normalização das relações
internacionais do pós-guerra. 

a realidade brutal da história.
Apesar das dificuldades

financeiras, o filme foi rodado a
cores (presente, 1955) e a preto
e branco com recurso a imagens
de arquivo, articulando
movimentos de camara
(sobretudo em planos
sequência), com montagem e
manipulação de imagens de
arquivo, que, na última parte

tranquila, mesmo uma planície
com voos de corvos, de medas e
feixes de ervas, mesmo uma
estrada onde passam carros,
camponeses, casais, mesmo
uma aldeia para férias, com
uma feira e um vagabundo
podem conduzir simplesmente
um campo de concentração”. 

Pausadamente, a
consciência da barbárie, do

FL
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Estão a ver? Estão a ver ?

Ora cá está mais um CLIC !

O primeiro deste novo ano.

Não !... Não !... 

Não é para acabar. É, sim, para

continuar !

E aí está. O insecticida continua

como suplemento humorístico

do CLIC... 

Edição online

Janeiro / 2017

Participaram neste 
número vários anónimos,

entre os quais: 
A Valério; 
C António; 

F Luis;
J Batista; 
J Santos; 
Jorge Q 

e ainda um
anónimo que quis 

manter o anonimato. 

mail;

clic.ontherocks@gmail.com

Não utilizem indevidamente as

piadas do insecticida. Cuidado

que podem chatear os “melgas”.

eh...eh...eh...

Os pormenores é que
nos lixam. É que a vida é
mesmo feita de pequenos
nadas. Como diz o tal
cantor. A história da
desgraçada da
RAPUNZEL teria
sido bem diferente
caso ela tivesse
a t e n t a d o
devidamente em
um ou dois
d e t a l h e s
pessoais. Mas
uma mulher
distrai-se com
os concursos e
as telenovelas e
depois é o Diabo!
A cativa bem
deitava o seu
longo e farto
cabelo pelas
paredes da torre
abaixo, mal
vislumbrava no
horizonte um garboso e
corajoso cavaleiro. Os
seus salvadores desatavam
a subir-lhe pela trunfa acima
mas, inexplicavelmente,
largavam-se simplesmente ou
escorregavam por ela abaixo.
Alguns nem sequer iniciavam
a proeza, renunciando logo à
façanha. A nossa prisioneira
bem gostava de perceber o que
se passava mas a sua prisão
estava tão lá no alto do torreão
e no meio de ventos uivantes e
corvos falantes, que nunca
conseguia entender as
palavras insufladas de paixão
(ou seria de irritação?) que os
frustrados rapazolas
procuravam fazer-lhe chegar
aos seus distantes ouvidos. Até
que teve uma inspiração. Logo
que avistou mais um
candidato à sua mão,
tratou de escrever
numa folha a sua
história, onde

narrava as anteriores e
vãs tentativas de

resgate por parte
dos congéneres do

destinatário da
mensagem e,
embrulhando-
a num pesa-
p a p é i s ,
a t i r o u - o
para junto
d a q u e l e .
Acertou na
cabeça do
corcel em
que até ali
t i n h a
cavalgado o
p r í n c i p e ,
mas este

ú l t i m o ,
fe l izmente ,

saiu incólume
do incidente.

Lida a missiva,
tratou sua Alteza

de lhe responder.
Redigiu algumas

palavras no verso do
mesmo escrito e,

amarrando-o a uma flecha,
reencaminhou-o, com a
ajuda de um arco, de volta à
única janela da torre. Para
má sina de RAPUNZEL, o
projétil alado atingiu-a,
certeira, em pleno peito,
matando-a logo ali. Nunca
chegou a desvendar o
mistério, cuja solução
estava escarrapachada nas
costas da sua carta:
“Cabelo muito oleoso e

cheio de parasitas. Vou
ali à farmácia

comprar uma
embalagem de
QUITOSO e
outra de
shampoo e já
volto!”.

JS

o insecticidao insecticida
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