
Eles nunca saberão!
(Nota de leitura)

	A estória agarra-nos desde o início e não nos larga durante as suas 120 páginas, o autor mantém a expectativa até ao fim, fazendo-nos correr, curiosos, a saber do seu desfecho, sem nos deixar deter em momentos cruciais de reflexão. Mas, terminada a leitura, uma outra surge, a das meditações que ficaram por fazer, e então uma outra narrativa se lê, a da profundidade, a da morfologia dos sentimentos feridos até ao pathos, suportados heroicamente pela força oculta da natureza mater, em que a angústia assume todos os mecanismos dessa outra narrativa, no interior da alma, sem uma porta aberta para um desabafo de alívio: «Perder os seus filhos seria para Tê catastrófico. Para os poupar a todos os apocalipses que a sua mente fora capaz de conceber, entregara-se ela ao estremo todos os dias vender o seu auto-respeito ao preço de umas notas.» (p.112).
	Eles nunca saberão!, os filhos de D. Tê, da prostituição da mãe para os sustentar, lhes dar um curso superior, lhes manter um nível social de acordo com o seu estatuto. D. Tê, enfermeira, separada do seu marido, médico, que se tornara insuportável por ter enveredado pelo álcool, não olha a meios para enfrentar as despesas, e sobretudo para ocultar a baixeza a que teve de chegar,  contra os seus princípios, contra a sua sensibilidade de mulher, que assim a si própria se nega. A sua existência acaba por se reduzir a um sobressalto constante, cada vez mais doloroso, entre a ética e a necessidade. Justificar as suas ausências não era menos penoso que entregar o corpo às moedas. Sobretudo na mulher que sabia que o era, com dotes de sobra para ser feliz. E aqui surge o pathos da obra, a felicidade dos seus filhos implica a sua infelicidade.
	O autor, sem pretender criar uma tragédia, é a sua tensão que transmite ao leitor, dissecando os caprichos mais humanos, as tonalidades da dor, a assunção da resignação. O autor coloca-nos perante um conflito entre existência e sociedade, adivinhando-se a intenção didáctica e catártica dos gregos. Quem não fica do lado da D. Tê? Quem lhe atira a primeira pedra?
	A D. Tê prostituiu-se sem nunca ter sido prostituta, sempre separou a obrigação dos seus anseios mais puros, e este discernimento, tão dolorosamente claro, dá-nos o recorte de uma vítima da sociedade e dos contratempos para os quais não contribuiu: «Porque, neste momento, posso confessar-te as centenas de vezes em que abri a porta dos outros quartos, numa outra vida, suja, vergonhosa, humilhante. / Perdoa-me, Vítor, tudo foi pelos nossos filhos...» (p.117).
	Uma estória que poderá ser eco de outras estórias, já tudo, provavelmente, foi contado, tantos são os milhões de livros publicados em todo o mundo. Nada há de novo debaixo do solo, diria Salomão, mas a arte é uma fonte inesgotável, em que tudo se repete, sem se repetir, mercê de uma montagem de peças em novas construções, dos novos ângulos que se descobrem na câmara, nos tons de luz que surgem, na renovação da função da palavra, o que nos toca novamente pelo tratamento criativo que se abre até ao infinito. Criar, hoje, é isso, uma reciclagem que mantém viva e actual a função da obra, arrastando o leitor consigo nos novos ingredientes introduzidos e trabalhados. João Afonso Machado conseguiu uma obra que justifica plenamente o seu encontro com o público, não sendo mais uma obra, mas um alerta para uma carreira.
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