
O Homem Grande 

 

O homem grande morreu. Amanhã sairá em todos os jornais. Amanhã será afixado em todos os 

murais. O homem grande morreu hoje. E hoje, o povo não tem onde o sepultar. Se fosse um 

poeta sepultar-se-ia nas margens de um livro. Como era um homem livre, o homem grande, 

deveria ser sepultado numa nuvem que viajasse no dorso do vento norte. O homem grande tem o 

tamanho da estrada. O povo, curioso e entristecido, propunha tumulá-lo ali mesmo, no lugar 

onde ele sempre pertenceu.  

O homem grande era conhecido por todos. No entanto, ninguém conhecia o homem grande. O 

homem grande sempre esteve nas conversas de café, nas esquinas, nas praças, nos bancos de 

jardim, nos jogos das damas, nas batotas, nos cigarros… 

Há quem diga que o homem grande sempre foi velho. Que o homem grande era velho mesmo 

quando os avós dos nossos avós eram velhos. Que o homem grande sempre teve o cabelo branco, 

que a sua pele sempre foi rugosa, que as suas mãos sempre foram ásperas. Há quem diga que nos 

seus ombros largos, de homem grande, sempre pousaram os estorninhos. 

No mercado, ouviu-se alguém dizer que o homem grande não se lembrava do regaço de sua mãe. 

Que não se lembrava de ter tido uma mãe, uma mãe grande, que vendia flores. Que por não se 

lembrar de ter tido uma mãe que vendia flores, não se lembrava da voz da mãe a apregoar as 

flores de todas as cores do arco-íris. Esse alguém disse também que o homem grande não se 

lembrava dos braços de seu pai. Que não se lembrava de ter tido um pai, uma pai grande, que 

calcetava os passeios. Que por não se lembrar de ter tido um pai que calcetava os passeios, não 

se lembrava do som hipnotizante do martelo a bater nas pedras pretas e brancas, brancas e pretas. 

No outro dia, numa mesa do Califa, entre bebericos de café, alguém dizia que tinha sido o 

homem grande a plantar as alfarrobeiras. Que tinham sido os seus pés grandes, de homem grande 

a sulcar os caminhos da mata de Monsanto. Que tinha sido das suas mãos grandes, de homem 

grande o edificar da primeira pedra do Convento. Que tinham sido os lábios do homem grande os 

primeiros a beber da frescura das águas do chafariz do Largo. 

O guarda-noturno garante que foi o homem grande quem trouxe de Africa, da India, do Oriente e 

mesmo das Américas todos os grandes e ferozes animais para o Jardim Zoológico. 

A minha vizinha torta conta que no são martinho o homem grande era o homem que bebia mais 

vinho. Conta que era ele quem acendia as fogueiras à hora do sol se pôr e que era ele quem 

apagava as fogueiras à hora do sol nascer. 

No estádio, em domingos de jogo, nos cafés que são estádios em domingos de jogo, há sempre 

quem lembre que o homem grande jogou à bola com Eusébio. 

Os putos da rua invejavam o homem grande por este conseguir tocar os aviões. Invejavam-no 

porque o homem grande conseguia tocar mesmo aqueles aviões que passam mais alto e riscam o 

céu de branco. Sempre que passa um avião que risca o céu de branco, os putos da rua pedem um 

desejo e o desejo é serem tão grandes como o homem grande, para poderem tocar nos aviões. 



Eu também conheci o homem grande. Eu também tenho uma história para contar sobre o homem 

grande. Uma história simples, sem a magnitude das grandes construções, dos grandes mitos dos 

tempos antigos. A minha história conta apenas o agora que foi aquele dia em que o encontrei na 

paragem do 46. A minha história contém nela apenas as palavras que ouvi do homem grande. 

Ouvi, na paragem do 46, as palavras do homem grande dizerem que se lembra das cores que as 

flores tinham no tempo em que a mãe as vendia num cesto que trazia à cabeça. Ouvi as palavras 

dizerem que o homem grande se lembra do som do toque de cada pedra daquele passeio 

enquanto o pai o empedrava com os seus braços fortes. 

Na minha história do homem grande, o homem grande é um homem que estranha as casas 

fechadas. As casas com janelas e portas fechadas. Um homem que não consegue perceber porque 

é que a cidade cresce para cima. O homem grande que conto na minha história, não entende os 

automóveis, nem as pessoas dentro dos automóveis. Nem as pessoas que vivem nas casas com 

janelas e portas fechadas. Sozinhas, mesmo aquelas pessoas que põem a mesa para si e para as 

pessoas que moram com elas. Nas casas fechadas nunca cheira a caldo verde, disse-me o homem 

grande. Por detrás das janelas fechadas cheira a vidas congeladas e aquecidas em micro-ondas, 

consumidas à pressa, sem sabor e sem tempero. 

Eu soube ver que o homem grande sabia reparar na falta de vida na vida das gentes. Nos rostos 

que envelhecem sem darem por isso. Era capaz de olhar nos olhos desses rostos que envelhecem 

sem vida e sem tempo. Sem darem pelo tempo a passar por eles. Sem a vida lhes dar tempo para 

envelhecerem cheios de vida.  

Se um dia eu tiver que contar a história da história da vida do homem grande, vou dizer que a 

vida do homem grande foi uma viagem que fez a pé e maioritariamente só. Vou dizer que o 

percurso dessa viagem o levou a uma individualidade que todos nós procuramos negar. Vou 

contar que o mundo foi a casa mais pequena onde o homem grande já morou.  

Se um dia conseguir contar a história da história da vida do homem grande, vou conjugá-la no 

futuro e enriquecê-la de memórias e movimentos. Vou dar-lhe continuidade. Vou dizer que o 

homem grande não morreu hoje. Vou jurar que ele apenas está a repousar. 

Se eu contar a história do homem grande, vão perceber que o seu inquietamento lhe permitiu a 

paz para adormecer. 

 


