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 Tr. do Mte. do Carmo 12 

   

     Querido amigo 

 

Lxa. 4-9-943 

 

 Julgava eu que lhe escreveria no dia seguinte áquele em que 

recebi a sua boa carta, que muito lhe agradeço. Mas só agora o 

faço. Porquê? Só há uma razão: a neura, que se traduz em 

abatimento, repugnancia pela acção, a mais simples. O Ricardo 

deve-lhe ter dito que não saio de casa, pois da Seara encontram-

me sempre, e assim é. Saio depois de jantar, a dar uma volta, só ou 

com minha mulher, que me atura com muita paciencia, porque é 

minha amiga. Todo o meu mal é não ter uma actividade a que me 

prenda for- 
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temente, capaz de me libertar de mim mesmo. O que temo é 

chegar a um estado de depressão tal, que depois, mesmo com o 

aparecimento dessa actividade, eu já não possa remonter le 

courant. 

Bem. Já falei demais do moi haïssable, como diria o Sergio. Vou 

mudar de pena. 

Escuso de lhe dizer seja o que fôr da Seara, porque está a par de 

tudo. Ontem veio o Manuel trazer-me a sua carta e o testamento 

do M. Dionisio. De tudo, concluí, o que o Ricardo lhe deve ter dito, 

que não adiantava nada ter eu uma conversa com o Candeias, 

porque lhe diria o que 
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disse ao Ricardo e aqui repito. Só fez bem em cortar no artigo; e é 

provavel que a sua grande tolerancia tenha ainda poupado coisas. 

Deve-se enviar o artigo com os cortes ao autor. Se êle concordar, 

publica-se; se não, que diga o que entende, e depois vê-se o que 

se deve fazer, segundo o que êle disser. 

Mais uma vez digo: não se deviam permitir polémicas, de qualquer 

espécie; e as literarias talvez sejam das piores. Têm feito um mal 

enorme. Quem paga é a revista, que, infelizmente, está 

interessando cada vez menos. 
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A culpa não é de ninguem; é dos tempos que correm, de toda a 

horrivel psicose creada pela guerra, enervando uns, desorientando 

outros, atingindo todos de qualquer maneira. Mas isso não é razão 

para que a Seara seja vítima dos azedumes, amuos e outras coisas, 

maçadas dos rapazes, convencidos de que o publico está sedento 

de os ler. E a verdade é que ninguém os lê, porque aquilo só a êles 

interessa. E não se rale. Aproveite a sua estada nas termas, volte 

bem disposto. É o que importa o mais, lana caprina. Com os 

cumprimentos da minha mulher e desejos de melhoras receba um 

abraço do amigo certo e sempre obrigado. 

      Emílio Costa 


