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RESISTÊNCIAS 
 

OS HOMENS QUE FICARAM DE PÉ (Miguel Serrano) 
 

Mil homens com mil agulhetas 
limparam as ruas de nódoas de sangue. 
Mata-borrão de uma procissão de 
quarenta e oito anos. 

 
MOMENTO- 1 
 

De repente o homen ergueu-se. É a sua voz que ele ouve. Voz raiz. Voz 
princípio, nascimento, aurora. Voz semente. Voz flor, zoologia de séculos. Voz amor, 
fraternidade, vida, luta, seiva. 

Não disse senhor. Não disse explorador nem explorado. 
Era apenas um homem que tinha descoberto a sua voz no silêncio da planície. 

 
MOMENTO- 2 
 

Conheço-o na sua humildade, nos seus gritos surdos, nas suas angústias. 
Conheço a sua timidez, o seu orgulho. O fardo de séculos de servidão e revolta. 

Conheço os seus condutos de pobreza: 
 

 azeitonas, toucinho, rábano, chouriço. 
pão-frito, pão com azeite, pão suor das mãos, terra das unhas 
pão-lágrimas, pão-luto, pão-desepero, pão-raiva 
pão-vida, pão-morte, pão do sol e da insolação 
pão-amor, pão-ternura 
pão dos pardais, das cigarras, dos cantares distantes,  
das espigas de mel, dos butes, do xaile, da submissão, 
da revolta-crime-que-não-é-crime. 
Pão-sangue, pão-de-pão. 

 
Conheço-o. Na esperança que resiste, nas noites de grilos, no correr das fontes, 

na velhice que aquece ao sol, nas sombras das oliveiras, no chiar madrugador das 
carroças, no mata-bicho, na taberna que esquece. 

Conheço-o. Na prisão de amigos. 
Conheço-o. Nas palavras que não diz, nos olhares que troca, nos gestos de 
recusa, na coragem de existir. 

Conheço-os, a eles, os rurais alentejanos, saídos do ventre da terra, esculturas do sol, da 
chuva e do vento. 

Conheço-os, a eles, os homens que ficaram de pé. 
 
MOMENTO- 3 
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Contigo, ganhador do sol, decorei o nome Catarina. 
 
MOMENTO- 4 
 

Os casebres ardem, ardem, reardem. 
Os casebres… barracas-palhotas, barracas-cemitério, dormitórios-tristeza. Os 

casebres… 
Casebres-dor. 
Os meninos dos casebres espojam-se na poeira e no mijo. 
Os meninos dos casebres… 
Eles, os meninos, pedem aos pais que lhes comprem varandas de sol e um ar 

para respirar. 
Os pais dizem que sim: um dia será de todos os meninos, hoje. 
Os meninos dos casebres, de noite, têm pesadelos com ratos-peixe, com 

senhores que lhes roubam a escola, o pão, o ar, a alegria. Com senhores-logro, senhores-
máscara, senhores-vampiros, senhores traque do futuro. 

Os meninos dos casebres pedem aos pais varandas de sol e um ar para respirar. 
 
MOMENTO- 6 
 

Vai o comboio muito entretido em vagares e bufando por todos os lados, quando 
chega à minha terra que fica para as bandas do esquecimento. Chega ali e volta a última 
página. Não há mais caminho, não há mais carris. Ali chega com a língua de fora, 
despistando cálculos e com a questão arrumada. Meia dúzia de pessoas esperam o 
viajante de terceira, que esteve internado num hospital da cidade grande, ou o emigrante 
que traz outras falas e outras fatiotas. E outros hábitos. A gare é o local de encontro dos 
abraços e das lágrimas, o lugar donde se parte e onde se chega em qualquer madrugada 
que não se repete na saudade desencafuada nos armários da memória. 

Vai o comboio entretido até à minha terra, barafustando o silêncio da planície e 
o zumbido das moscas, levando cabazes com mimos, conversas de pranto, esperanças 
de melhoras de males ou recusas de hábitos que não se quadram aos moldes das gentes. 

E a gente olha a vida que dali se escapou, sugada por meia dúzia de famílias que, 
através de gerações, foram entrando no jogo do senhor e do vassalo. A gente olha a 
gente para uso de toda a gente e espera que um dia a vida se esclareça. E a gente olha 
aquela gente que é sangue, luta e dor da nossa gente, e tem uma vontade enorme de a 
abraçar, de arrancar de vez o grito que estanca nas suas gargantas silenciosas. E a gente 
olha aquela gente e tem a certeza que o comboio da minha terra ultrapassará a estação 
vinte e cinco. 

 
 
CANÇÃO DA REVOLTA  (Adolfo Luxúria Canibal) 
 
Desfraldemos a bandeira 
Trapo negro bebedeira 
E brindemos à revolta 
Nossa musa desenvolta 
 
Contra a pilhagem da volúpia 
A volúpia da pilhagem 
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Ocupemos a trincheira 
Que a jornada é guerreira 
E cantemos a recusa 
Deste mundo que nos usa 
 
Contra a pilhagem da volúpia 
A volúpia da pilhagem 
 
FIM DA HISTÓRIA  (Adolfo Luxúria Canibal) 
 
Esquecida a perspectiva 
Da história colectiva 
Todas falam sem temer 
Que os possam desdizer 
 
Sem futuro nem passado 
O presente é instante 
A outro instante colado 
Sem futuro nem passado 
O presente é instante 
A outro instante colado 
Sem futuro nem passado 
 
Não se pode aferir 
Se nos estão a mentir 
Se há mesmo novidade 
Ou se é truque do mercado 
Não sabendo a verdade 
Do problema colocado 
Não se pode definir 
A estratégia a seguir 
 
Sem futuro nem passado 
O presente é instante 
A outro instante colado 
Sem futuro nem passado 
O presente é instante 
A outro instante colado 
Sem futuro nem passado 
 
Um mundo assim governado 
É um mundo condenado. 
 
 
 
VIVA A GUERRA!  (Adolfo Luxúria Canibal) 

 
Finalmente uma guerra a sério! Nossa! Esperei toda a vida para ver a Nato entrar em 
acção, mas valeu a pena! Não percebo é este pessoal das televisões – com a Nato, pela 
primeira vez desde a sua criação, a atacar um estado soberano, preferir abrir os 
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telejornais com a barrela da política interna, com um país europeu a ser bombardeado 
pela primeira vez desde o fim da II Guerra, perde-se nas minúcias dos golpes de teatro 
partidários... Enfim, deve andar distraído! Mas lá acabaram por surgir as notícias 
ansiosamente aguardadas – pena não terem grandes imagens a ilustrar, nem mesmo 
umas luzinhas no céu como na guerra do Golfo – é que a gente assim não tem tanta 
emoção! Mas apesar disso deram uma informação objectiva, deixaram claro que o 
Milosevic é um facínora, um ditador odiado pelo povo, apenas com o apoio dos sérvios 
e de algumas pessoas bem-intencionadas mas inconscientemente manipuladas. Eu estou 
de acordo: um tipo com um nome destes só pode ser um monstro! E a Nato fez muito 
bem em declarar-lhe guerra – senão um destes dias ainda acabava a matar o último dos 
kosovares – não que se perdesse grande coisa, nem sequer são cristãos, mas por uma 
questão de princípio... Seja como for há que deixar bem explícito o apoio à Nato - é que 
andam por aí umas almas iluminadas, intelectuais pela certa, a dizer que a Nato não 
tinha legitimidade para atacar a Jugoslávia: não foi perpetrada qualquer agressão fora 
das suas fronteiras; não há qualquer resolução da ONU a autorizar o uso da força; os 
parlamentos nacionais não autorizaram as suas forças armadas a participar no conflito... 
Balelas! Fazem muito bem as televisões em não darem ouvidos a estes vendidos. Senão, 
qualquer dia ainda tínhamos aí uns originais a clamar pela saída de Portugal da Nato – 
nós que não entrávamos numa guerrazinha na Europa desde a Grande Guerra, que tanto 
orgulho nos trouxe... esta gente não percebe que quem manda agora no mundo somos 
nós. Com a guerra fria não podíamos fazer grande coisa, por causa do Pacto de 
Varsóvia, mas agora... Agora não há quem nos detenha! Fazemos o que queremos! E a 
Turquia, se não fosse nossa aliada, também levava pela medida grande – por conta do 
seu projecto de acabar com o último dos curdos! O futuro é radioso! Portanto, senhores 
das televisões, veja lá se mostram um pouco mais de imagens, os corpos despedaçados 
dos nossos inimigos, as mães que choram, as viúvas, para sentirmos que o nosso esforço 
bélico não é em vão e para mostrarmos aos outros ditadores e opressores da 
Humanidade quem é que manda! 
       Lisboa, Março de 1999 

 
UMA DITADURA DEMOCRATA   (Adolfo Luxúria Canibal) 

 
Felizmente tivemos um ditador democrata! Não se trata de um suspiro revisionista de 
alinhamento pelas teses kaúlzianas ou saraivistas, mas de mera constatação de factos – 
ou não é verdade que o «avô cavernoso», como o apelidou Zeca Afonso, manteve a 
aliança privilegiada com os ingleses, participou na estratégia atlântica dos americanos e 
alinhou, desde a primeira hora, na criação do tratado político-militar para defesa da 
democracia ocidental? É certo que perseguiu comunistas & etc. mas isso também 
aconteceu nos Estados Unidos ou na Alemanha Ocidental, que não deixaram de ser 
apontados como modelos de poder democrático. Bem sei que sustentava um regime de 
censura prévia, mas onde é que ele se diferenciava da informação reservada ou 
confidencial que, cada vez mais, serve para os governos democraticamente eleitos 
decidirem e se auto-perpetuarem, a não ser na forma caricatural e ultramontana que 
revestia? E quanto à tão badalada alternância governativa, a sua invocação só seria 
pertinente se representasse uma efectiva mudança política, o que, convenhamos, não é 
manifestamente o caso, seja para onde for que apontemos a lupa. Mas a prova 
definitiva, causa do regozijo da exclamação inicial, é que nunca tivemos qualquer 
embargo, essa guerra surda com que o ocidente, com ou sem ONU, castiga as ditaduras. 
Estas evidências, mais do que a uma lavagem histórica da natureza do regime deposto, 
levam-nos a questionar a propagada abismal diferença entre este e o paradigma 
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ocidental de democracia, a descobrir uma similitude fundamental, um denominador 
comum de conexão entre as duas formas de exercício do poder. Mas, 
independentemente das conclusões a que cheguemos, o último facto não pode deixar de 
nos dar, sobretudo, um grande contentamento – é que não há dano mais devastador para 
um povo do que o infligido por um embargo internacional. Antes mil ataques aéreos! 
Guernica ou Pristina são uma brincadeira de crianças ao lado do que se passa em 
Bagdad. E depois é um sofrimento longo, retirado, silencioso, escondido, uma morte 
anunciada, uma resignação, um abandono, que escolhe as vítimas entre os pobres e 
deixa os ricos e poderosos ainda mais fortes. É uma cobardia inqualificável, uma arma 
sem eficácia, uma chacina irresponsável, uma solução final sem pressa nem publicidade, 
um horror banalizado, uma não-notícia. O Portugal salazarento, sob o efeito de um 
embargo, não andaria cabisbaixo, ficaria de rojo, com a vida nas mãos do chefe, sem 
nada a que se agarrar – mas, felizmente, o nosso ditador era democrata! 
 
        Lisboa, Maio de 1999 
 
 

A ARMA DO POVO  (Adolfo Luxúria Canibal) 
 
Ainda há quem acredite que votar serve para alguma coisa. E aqueles que nos 
governam, ou que a isso aspiram, esforçam-se por convencer os incrédulos da extrema 
importância do acto eleitoral, como se dele dependesse o nosso futuro. Mas a prova 
maior da vacuidade do ritual é-nos dada precisamente pelos que nos pretendem seduzir 
– é que todos querem governar, mas governar esta sociedade exactamente tal como é. 
Ninguém se propõe transformá-la. Alias, ninguém propõe coisa nenhuma. O despique 
há já muito que se esvaziou de conteúdo, para premiar o que melhor domina a imagem e 
a linguagem mediáticas. Como se tudo não passasse de um concurso de misses, onde, 
ainda por cima, nem sequer nos é dada oportunidade de verifica se os atributos que 
exibem não são mero algodão estrategicamente colocado. Mas como poderia ser de 
outra maneira quando os governos, para não falar dos parlamentos, perderam o poder de 
decisão para as corporações e conglomerados económicos, para as organizações 
militares supranacionais, para as sociedades secretas que dominam a estrutura político-
financeira? 
Na perspectiva dos guardiões do estado das coisas, com estas simples afirmações 
pratico o supremo pecado, agora que o comunismo foi reduzido à condição de folclore e 
curiosidade histórica, de alinhar pelo que desdenhosamente apelidam de teorias da 
conspiração. Aliás, tudo o que critique e ponha em causa a bondade do sistema 
representativo, desde que não tenha por finalidade uma qualquer ascensão dentro do 
espectro partidário, cai na alçada da teoria da conspiração. Como se a democracia fosse 
um equilíbrio de tal modo frágil que a mis pequena crítica tivesse de ser imediatamente 
estigmatizada. E no entanto, contrariamente ao que nos gostariam de fazer crer, quando, 
por exemplo, o Grupo de Bildenberg se reúne não se trata propriamente de um encontro 
de finalistas e certamente que o objectivo da reunião também não será a preparação de 
um torneio de póker ou o recatado desfrute de meninas. Mas isto ainda é o que se vai 
sabendo, a face visível do iceberg.  
Por estas e por outras, mantenho-me fiel ao jogo de palavras com que na minha 
adolescência ajudei a embelezar as paredes da cidade de braga, tropeando a campanha 
pela participação popular nas eleições. A propaganda baseava-se no slogan «o voto é a 
arma do povo», ao que nós acrescentávamos «não votes senão ficas desarmado». Só que 
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agora com a certeza suplementar de que, com voto ou sem voto, desarmados estamos 
todos nós! 
 
 
INSCRIÇÃO TUMULAR 1919  (Bertolt Brecht) 
 
A Rosa vermelha lá se foi também. 
Onde ela jaz não no sabe ninguém. 
Por ter dito aos pobres a verdade. 
Os ricos a expulsaram do mundo e da Humanidade. 
 
GENERAL, O TEU TANQUE É UM CARRO FORTE (Bertolt Brecht) 
 
Arrasa um bosque e esmaga centos de homens. 
Mas tem um defeito: 
Precisa de um condutor. 
 
General, o teu bombardeiro é forte. 
Voa mais rápido que uma tempestade e carrega mais que um elefante. 
 
Mas tem um defeito: 
Precisa de um mecânico. 
 
General, o homem é muito hábil. 
Sabe voar e sabe matar. 
Mas tem um defeito: 
Sabe pensar. 
 
OS OPERÁRIOS GRITAM POR PÃO. (Bertolt Brecht) 
 
Os comerciantes gritam por mercados. 
O sem trabalho passou fome. Agora 
Passa fome o que trabalha 
As mãos que estiveram pousadas no regaço mexem-se de novo: 
Fazem granadas. 
 
NENHUM OU TODOS (Bertolt Brecht) 
 
Nenhum ou todos. Tudo ou nada. 
Ninguém sozinho se pode valer. 
Grilhões ou espingardas – há que escolher 
Nenhum ou todos. Tudo ou nada. 
 
ANTÍGONA  (Bertolt Brecht) 
 
Sai do escuro e caminha 
À nossa frente algum tempo 
Amigável, com o passo leve 
Da bem decidida, terrível 
Aos terríveis. 
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Tu que te voltas, eu sei 
Como temias a morte, mas  
Mais temias ainda 
Vida indigna. 
 
E não passaste por nada 
Aos poderosos, nem te igualaste 
Aos enredadores, nem jamais 
Esqueceste insulto e sobre o seu crime 
Não lhes cresceu erva. 
 
 
 
A UM POETA  (Antero de Quental) 
 

Surge et ambula! 
 
Tu que dormes, espírito sereno, 
Posto à sombra dos cedros seculares, 
Como um levita à sombra dos altares, 
Longe da luta e do fragor terreno, 
 
Acorda! é tempo! O sol, já alto e pleno, 
Afugentou as larvas tumulares... 
Para surgir do seio desses mares, 
Um mundo novo espera só um aceno... 
 
Escuta! É a grande voz das multidões! 
São teus irmãos, que se erguem! São canções... 
Mas de guerra... e são vozes de rebate! 
 
Ergue-te, pois, soldado do Futuro, 
E dos raios de luz do sonho puro, 
Sonhador, faze espada de combate! 
 
 
AOS ESTADOS (Walt Whitman) 
 
Aos estados ou a cada um deles, ou a uma cidade dos Estados:  

Resiste muito, obedece pouco. 
Quando a obediência é cega, quando a escravatura for total, 
Quando a escravatura for total, nenhuma nação, estado e cidade desta terra há-de 
recuperar a sua liberdade. 
 
 

PERSISTIR (Orlando Mendes) 
 

Persisto. Como e porquê 
devo dizê-lo em voz alta 
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pois sabe quem me leu e lê 
que vigio acções de ribalta. 

 
Persisto contra o que temo 
de julgar a vida completa 
e admitir-me no extremo 

de homem depois de poeta 
 

vindo eu-nós dum só começo 
encontrado na dura luta 

dos patriotas que conheço 
e tive na mesma escuta. 

 
Persistir entre os teus bens 
cumprindo  repetido acto 
contigo Povo que me tens 

no meio de ti onde combato 
 

sem precisar de que a voz 
que foi minha enfim se cale 
voz erguida por todos nós 
então num hino triunfal. 

 
E persistir não não será 
aquietar-me mas de pé 
dar aos oprimidos de lá 
a força que um verso é 

 
cantado pelo proletário 

construtor da Revolução 
e não um simples mandatário 

de teorias de construção 
 

trabalhador que na vanguarda 
com o camponês elabora 
a poesia que nos guarda 
de mistificar cada hora 

 
E assim mais persistirei 

confirmando nós. Não requeiro. 
Hei-de servir a nossa lei 

De persistir um companheiro. 
 
    Maputo, Outubro de 1979. 
 
 
CRIAR  (Agostinho Neto) 
 
Criar criar 
criar no espírito no músculo criar no nervo 
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criar no homem criar na massa 
criar 
criar com os olhos secos 
 
Criar criar 
sobre a profanação da floresta 
sobre a fortaleza impudica do chicote 
criar sobre o perfume dos troncos serrados 
criar 
criar com os olhos secos 
 
Criar criar 
gargalhadas sobre o escárnio da palmatória 
coragem nas pontas das botas do roceiro 
força no esfrangalhado das portas violentadas 
firmeza no vermelho sangue da insegurança 
criar 
criar com os olhos secos 
 
 
Criar criar 
estrelas sobre o camartelo guerreiro 
paz sobre o choro das crianças 
paz sobre o suor sobre a lágrima do contrato 
paz sobre o ódio 
criar 
criar paz com os olhos secos 
 
Criar criar 
criar liberdade nas estradas escravas 
algemas de amor nos caminhos paganizados do amor 
sons festivos sobre o balanceio dos corpos em foças simuladas 
criar 
criar amor com os olhos secos 
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