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OHLWILL  

Do/a autor/a sobre o exílio 

 

7 de Setembro de 1940 

 

Dramas de amor na emigração (o outro lado da moeda). 

 

Um jovem casal português a águas na Figueira, ambos pessoas encantadoras, um 

casamento exemplar, comoventemente terno.  

 

Tomam à sua guarda uma pobre emigrante, sozinha, uma holandesa jovem, muito 

loura, muito bem lançada. Ela senta-se na mesa deles na pensão, eles são muito 

carinhosos com ela, e consolam-na nos seus desgostos. A holandesa loura floresce, 

torna-se cada vez mais divertida, traz um fato de praia que deixa livres as costas e 

os braços bronzeados e sedutores. A pequena esposa portuguesa decai a olhos 

vistos, é uma mera sombra de si própria, notam-se-lhe as noites sem dormir. 

 

Algumas semanas depois, abandona a pensão e instala-se numa casa ao lado, com as 

duas crianças pequenas. 

 

O marido e a holandesa ficam a viver na pensão.  

 

É um amor selvagem, indizivelmente lascivo. A mulher mora na mesma rua, vê 

diariamente o par amoroso andar pelas ruas, de braço dado.  

 

O homem está feliz até à loucura. Vai casar com a holandesa. Exultantes combinam 

todos os detalhes… 

 

Então, intervém a polícia, que neste país controla a vida de cada um até ao mais 

profundo recanto da sua alma. (Isto é altamente provável. Escrevemos o ano de 
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1940). Assim, um dia, a polícia vai buscar a holandesa à sala de jantar da pensão, ao 

meio do jantar. A emigrante, que atentara contra os hábitos e bons costumes do país, 

torna-se ré da lei da prostituição. É deportada para a Curia. E zela-se para que ela 

não torne a ver o homem. Há três existências destruídas «… mas o maior é sempre o 

amor». Com faces cavadas e olhos ensombrados, os emigrantes sentam-se nos cafés, 

juntam as cabeças e falam, falam. Dia e noite. Dia e noite.  

 

Um deles diz, com um suspiro «…visto…» 

 

Um outro sorri, irónico e amargo «…visto…» 

 

Um outro faz um discurso longo e exaltado e apenas se percebe 

«…visto…visto…visto» 

 

À noite, as ondas do mar resplandecem com um fantasmagórico brilho 

fosforescente. 

 

Os emigrantes estão sentados nos cafés, falam, suspiram, falam. 

 

No outro dia, a nossa querida Trude aproximou-se da mesa do café: 

 

«Conhecem a pequena viela que leva ao posto do correio?» 

 

«Claro que conhecemos» 

 

«Há lá uma árvore que tem umas flores azuis surpreendentes.» 

 

Todos a olham espantados. Ninguém fala. É um silencio pesado. 

 

Por fim, há um que se atreve a dizer o que todos os outros pensam: «Querida 

Senhora, o que tem essa árvore a ver com os vistos?» E voltam a juntar as cabeças. 

 

(Lustig 2001: 92-93) 

 

 

(Traduções T. Martins de Oliveira) 

 


