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Bistrot (ou bistro, é como quiser)
Na semana passada jantámos, a D., a C. e, provavelmente, eu – perdoe a incerteza,
atravesso uma ligeira crise existencial –, num bistrot mesmo em frente ao Parlamento.

[Eu resistindo à tentação de fazer piadas do género “onde as rendas são quase de graça” ,
seria fácil de mais]

Não houve tempo para apreciar o comer – ainda há dias a minha mãe, no seu aniversário,
havia comentado “Que bom é comer o comer quando não se teve que o fazer”, achei isso
tão poético –, porque daí a nada começava One doubt arose in the mind of a noble
vigilante, do grego Georgios Anamateros, na Sociedade de Instrução Guilherme Cossul.
Conhece a Sociedade? Às sextas fica quase a meio da D. Carlos I, nos restantes dias não
imagino.

E agora um pequeno parêntesis:

( )

Voltemos então ao restaurantezinho “francês”. Coloco-o entre aspas porque um amigo
geralmente bem informado em questões de geoculinária diz que aquilo lhe parece ser,
afinal, belga. Isso explicaria o grande mapa de França pendurado numa das paredes. Vá,
admita que não é capaz de reconhecer os contornos à Bélgica. Nem mesmo um belga
seria capaz de reconhecer os contornos à Bélgica. E depois, eu já andava suspeitoso de
que os valões ruminam há anos planos secretíssimos para a anexação da França. Por
causa das anedotas e do vinho, mas também para deixar os flamengos chateados,
briguinhas sobre tamanho, sabe como é.

Tanto a atitude solícita como a compleição trigueira da senhora que nos atendeu pareciam
confirmar as minhas suspeitas. Mais depressa seria cherokee que francesa. É certo que
uma belga também havia de ser desbotada mas, tirando o Tintin, quem sabe ao certo
como é um belga? Os óculos de redondos aros dourados, o cabelo grisalho cortado à
rapazinho, a figura esguia e o sotaque que carregava em demasia fizeram-me adivinhar a
sua presença em acaloradas reuniões conspiratórias a horas defuntas, exactamente como
as que ocorrem em O Homem que Era Quinta-Feira, do Chesterton, mas de um modo
completamente diferente. Nada de mais, cada um deve poder fazer o que lhe apetece
desde que seja dentro de portas, olhe as térmitas.

Enquanto tudo isto eu ponderava, pareceu-me ver distintamente – e olhe que, para
Descartes, ver distintamente era já prova – Hugo Ball, o próprio, gritando instruções para
a cozinha. Foi o momento em que entrei irreversivelmente (ou durante algumas horas,
vá) no meu estado rotineiro de incongruência cerebral. O vinho era bom, mas não devia
talvez tê-lo misturado com ansiolíticos. 
 
----- 
Nota: One doubt arose in the mind of a noble vigilante (escrevo sem maiúsculas iniciais porque era assim
que vinha no programa e eu, leitor, eu respeito essas coisas) era, segundo o autor, Georgios Anamateros, a
musical tale of love, jazz, inspiration and secrets. Quem nos atraiu ao covil foi a bela voz da Marta Hugon.
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Mensagem mais recente Mensagem antiga

Mário Franco no baixo e Pedro Carvalho na bateria estiveram nota dez. O grego, para além de autor,
também tocava piano e – eh… – cantava, ok, vá, razoavelmente, mas falava português, e isso deixa-nos
sempre de lágrima ao canto do olho, certo? Marinela, anunciava o panfleto, era Deus Ex Machina. Eu
esperava engenhocas em madeira e uma Marinela surgindo das alturas entre ribombar de trovões, mas
afinal veio de trás e sapateando, o teatro clássico já não é o que era e também não havia espaço. A história,
essa, era de amor; a mensagem, se a havia, satiricamente ambígua (“Ponha bombas, mas não como um
terrorista”? Hmm); a música, muito anos 30, e isso é uma Coisa Boa.

2 hums:
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Isabela Figueiredo disse...

Comer o comer é um caso de derivação imprópria. É imprópria mas tem muita
graça. Eu cá gosto muito dos comeres da minha mãe.

30 de Outubro de 2009 18:48

Anónimo disse...

Olhe, Bandeira — José, creio eu, de seu baptismo. Como seu admirador — e nós
admiramos aqueles que fazem o que nós não temos jeito, coragem, etc. para o fazer.
Assim, os pontos sentidos foram: 
1. Eu resistindo à tentação (veneno). 
2. Sociedade de Instrução Guilherme Cossul (coitado do Cossul, além de ter uma
rua 2ária em Campo d'Órik. 
3. um pequeno parêntesis (só dum gráfico, como Vexa...) 
4. Por causa das anedotas (les belges, um clásico do anedoctário) 
5. compleição trigueira (só no final da minha vida é que aprendi que trigueira não
era loira como o trigo, mas morena tisnada dos UV) 
6. e olhe que, para Descartes, ver distintamente era já prova (je panse...)
7. não devia talvez tê-lo misturado (isto dos remédios serem incompatíveis com o
álcool é só de mentes preversas, viradas para a síntese de novas drogas e de novos
lucros...) 
8. Nota (Nota é NOTA, note-se bem!

30 de Outubro de 2009 21:41
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