
EM TORNO DE ~o DELFIM» 
No silencio suspenso, a voz 

do . .homem atingia o homem. 
Rur;de Carvalho fazia a leitura 
de- algumas das paginas d.e «0. 
Delfirn», ,romance de. Cardoso 
Pires, para a aprese!lta~ao do 
qual a Livraria Moraes oferecia 
urn «cocktail» no atrio do Tea
tro V illaret. · 

. Num ambiente diferente do 
habitual nestas reunioes, as pes
soas encontraram-se e falaram .. 
umas com as outras· naquefa 
ted. de encontro e amizade que 
a vida de hoje nos obriga dia
riamente a encobrir. 

«No. cafe, urn ciclista volta o 
torro das algibeiras! saem pe- · 
n~chos de· vapor de cada. bolso . . 
V!uvas-de-vivos passam a cor
ref~ fumegando - as saias e 
-os seios fumegando; urn calor 
tl~Jvo escoa-se-lhes das virilhas, 

DE CARD101SO PIIRES 
da secreta boca do co).'pO, .es- . moveram-se · entao, ageis nos 
praiando-se pelo ventre.e pelos seus fatos soltos de Verao nu
bra~os num tremular . bn:inco· e rna tentativa de liberta~ao e 
continuo.» · · os homens falaram mais alto .a 

Tocadas · pela voz do actor, encobrir porventura o eco de 
. as pessoas 'eri.tregavam~se pouco alguma palavra esquecida, tal
·a pouco;·'· aderiam ao clima vez a · escapar do romance, a 
tenso, fascinante; mansamente mistura com 0 elmo gigantesco 
eram envolvidas, mansamente dos cartazes 'colados nos vidros 
foram empurradas para lima brilhantes das portas ou sus
realidade gritante que os desar• pensos do tecto baixo a · move
rumava do· sorriso e da calm_a rem-se - lentamente, · obsessiva
do ambiente, enquanto .!\ tafde mente sobre· as cabe~s desali· 
descia sobre as ·coisas·,: ·uev.ol- · nhadas, em , mo.vimento cons
vida peio seu vento. E quan- .tante. 
do o silencio tombou, aca)Jada ~ · Jose · Cardoso Pires· recebia, 
a_ ~eit~ra', !IS ·- ~l!lmas_,nasce~~ : com o .seu.sorriso ¥erto, aqjl~~ 
dificeis e mcertas das pessoaf la homenagem que !he : ofere· 
ainda mergulhadas naquele ou- ciam sinceramente, numa ten
tro mundo que «0 Delfim» tativa de solidariedade. De gru
lhes entregara. As mulheres po para grupo ele retribuia 

com uma presen~ clara; sa. a 
presen~a dos amigos. 

Havia, porem, nos rostos, en
coberta, a habitual marca do 
cansa~o, o cansafi:o que os dias 
acumulam e que se tenta dis
trair, ao qual se tenta fugir em 
vez de ·com bater. 

· ~~ Edi~o actualizada. Medida 22X27 - 24 paginas im
·~ressas a 8 cores. Capa de cartolina, 26 mapas diversos com 

·~"all- recentes fronteiras e paginas de texto indicado a econo
:!fia mundial, . as .popula~oes de -todos os paises e Ultramar 
&~rtugues, pelo recente recenseamento; principais !JlOnta
• ilhas, rios, tuneis e vulcoes de todo Mundo; dimensoes da 
~;rerra~ S_ol .e Lua, superficies e . p_r_?fundi?ades dos mares; 
·1t'l pnncJpais rafi:as humanas, rehgwes e hnguas, etc. 

Nos copos, os dedos tinham 
Urn significado dlferente, a rnis
tura com a cor amarelada dos 
sumos, ou o tom amarelecido 
do vinho. E se o riso subia a 
ganhar a boca de. alguem, para 
deslizar livre sobre o ruido das 
conversas, logo se encontrava 
urn olhar. perdido, inevitavel
mente triste. 

Ao fundo da sala, dois cava
los-de pasta, coloridos e emplu
mados·, fitavam com o ~eu 
olhar vazio ·de cartolina ra iada, 
as coisas e os gestos, adivinhim
do-lheg,um significado; urn mo
tive . 

'
1
; Envie o seu pedido em carta com letra bern Jegivel. 
;rpcluindo o valor em selos do corteio, a: 

:E. FIGUEIREDO- _lWA o~:s~~!~1L, 3. 1." 

(Niio se' fazem envios a cobran~a nem se aceitam &elos 
.!£• do Ultramar) 
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