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_____________ é um disco de ___ músicas eternas. Músicas que se renovam a cada 
audição. Durante um mês deixei os opostos conviverem lado a lado e que os defeitos 
se tornassem virtudes. Não pensei nas falhas, nas faltas, nas impossibilidades como 
obstáculos, mas antes como parte da solução. 

_________ a música que abre ____________ com a frase 
“____________________________________ / ___________________________________” 
como se fosse uma máxima não de velocidade ou de determinação, mas sim enquanto 
afirmação de que desta vez quem define o tempo sou eu. 

__________________ é o antagonismo de ser __________________, de desabafar 
________________________________, de ser bem-sucedido ________________________. 

A bruma da memória, no singular, podia ser um verso retirado do hino, de 
uma qualquer simbologia patriótica. Mas não. 

_________ é __________________, uma crise de identidade, 
___________________________ permanente, na concretização de indivíduo, 
________________. 

A quarta _______________________ chama-se Quinta. ____________________________, 
____________________, por ter uma estranha relação com a história dos dias, por 
_____________________________________ Júpiter ________________________________ 
é a nossa quinta-feira _________________________. Um título é só isso mesmo. A capa 
do livro pode dizer tanto sobre o livro como o livro sobre ele próprio. 

As verdades são indissociáveis e acreditamos nas que queremos acreditar, por mais 
que os factos sejam sempre os factos: “_______________________________ / 
________________________________”.



davidelobao.com O mês são dias dos anos que passam

Das verdades absolutas fazemos tripas coração porque elas não geram discussão e a 
discussão pode ser exaustiva, pode causar conflito e o conflito é preferível que surja 
de coisas mais complicadas, mais difíceis de entender, tão óbvias que só gerem 
incompreensão e que possamos viver nessa contradição, sem contraditório e com 
escrutínio seletivo. 

“__________________________________ / ____________________________”, levo tudo, 
só posso ficar com uma parte, mas levo tudo na mesma. 

Seis não é seis, _________________ 5 ______________, porque é assim que deve ser. 
__________________ é em 25 do nove que começa outubro. Compro tudo em que 
penso, penso em tudo o que compro. “_________________________________”: o 
sentido muda com um erro ou o erro invalida o sentido? Profissional da interpretação, 
do domínio de cada tema, da discussão de cada coisa. 

Não mais podemos ouvir e partilhar senão partilhar sozinhos, esperando. 

_____________________________ a favor de, é querer submergir para poder pensar, ter 
a calma sem ser preciso pedir, só por escolher, só por querer. E termina como queria 
começar. 

_____________________________________________________________ a passagem do 
tempo é relativa ____________________________________________________________. 

Preenche e manda-me de volta para:
mais@contracultura.pt
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