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Do/a	autor/a	sobre	o	exílio	 

[Hoje	 à	 noite	 vou-vos	 ler	 (…)	 um	 capítulo	 de	 um	 livro	 não	 publicado,	 no	 qual	

trabalhei	muito	 tempo.	 Devido	 a	 uma	 doença	 nos	 olhos	 não	 pude	 ler	 e	 escrever	

durante	 sete	 anos,	 e	 então	 tudo	 se	 prolonga	 e	 também	no	 próprio	 livro	 tudo	 se	

prolonga;	vai	ser	um	livro	infinitamente	longo.	O	que	vou	ler,	é	de	um	manuscrito	de	

cerca	de	novecentas	páginas,	vai	até	ao	milhar	de	páginas	e	também	se	diz	sempre	

que	de	cem	faço	mil	e	às	vezes	até	um	milhão.	O	livro	tem	o	título	englobante	de	“O	

ateísmo	de	Deus	ou	O	rosto	da	segunda	ilha”.	Ateísmo	de	Deus,	porque	no	centro	do	

livro	está	a	figura	do	meu	amigo	místico,	Teixeira	de	Pascoaes,	do	poeta	português,	

cujas	obras	e	livros	traduzi	para	holandês	e	alemão,	e	no	centro	das	considerações	

de	Pascoaes	está	a	ideia	do	ateísmo	religioso].							

Thelen	1966:	CD	1	[trad.	MAGT]	

	

Antes que o Volvo se imobilizasse, vi uma criança que, como todas as que tínhamos visto 

até 

agora, estava quase nua. Ela ergueu-se da poeira, ficou ainda um momento envolta na 

nuvem, rompeu daquele invólucro do Velho Testamento e estendeu para o carro a mão 

de pedinte. A palavra que acompanhou o gesto é que não percebi. 

«Esta eterna pedincha», disse o Dr. Ângelo, fazendo à criança um aceno para que se 

afastasse do pó, o que naturalmente teve como única consequência que a criança voltou 

a regressar ao pó donde tinha vindo. Onde ainda se vê o Génesis assim a nu representado 

no quotidiano, - et in pulverem reverteris. A criança, é claro, não pensava nestas coisas 

complexas da fachada cristã, nem sequer na morte; ela tinha simplesmente fome e queria 

arranjar a pequena moeda para uma pobre côdea de pão de milho. 
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«Depois», disse Ângelo, «dou qualquer coisa a todos, pago todas as galinhas atropeladas, 

coelhos, ovelhas, tudo o que me ficar debaixo das rodas, agora temos é que entrar». 

«Entrar? Aqui? O Solar?». 

«Calma, meu amigo, mais duas curvas perigosas, talvez algum bicho morto, e então 

atingimos a meta». 

(…) 

Espessa era a sombra que agora nos rodeava, mas por fim aclarou, tornei a ver casas 

minúsculas, propriamente simples blocos de pedra com um buraco de entrada, cobertos 

de palha. Galinhas escavavam buracos, esgaravatando em busca dum verme, uma cabra 

empoleirava-se imóvel lá no cimo, desesperada com a palha desfeita em moinha. Em 

frente do casinhoto brincavam crianças, alguns homens puxavam dos chapéus de palha, 

que seguravam respeitosamente junto ao peito, também mulheres tiravam o chapéu e 

deixavam-nos passar sem dizer palavra; todas elas conheciam o Dr. Ângelo e a sua mão 

generosa. 

Thelen, 1990, 113-114 [trad. Olívio Caeiro, 1990: 104-105] 

	

	

	

	


