Cavalleiros, cav
valos, liv
vro, pinha
a e parafu
usos
No final d
da década de cinquenta ou iníccio dos ano
os sessenta
a, era poss ível observ
var um equ
uídeo
castanho, luxuosam
mente brilh
hante, mon
ntado por Cavaleiro
C
vestido
v
com
m fato nob
bre, onde nem
faltava os
s apropriad
dos mas lux
xuosos cha
apéu e arreios, a passearem pela
as ruas cen
ntrais da cid
dade
do Porto.
o num pass
so bailado levantava geometric
camente as
s patas fazzendo a minha delícia da
O cavalo
adolescên
ncia.
Era vulga
ar vê-los em
m Stxatarin
na ou na av
venida dos Aliados, no
o meio do ttransito, en
ntão muito mais
denso que hoje merrcê do baixíssimo custto da gasolina.
Por intere
essante cas
sualidade, nesse
n
temp
po faltaram quatro cav
valos num jjogo do Grupo!!!!!
Só levara
am os cavalos, todas as
a restante
es peças esttavam na respectiva ccaixa!
Não acre
edito que os roubaram
m por fazerrem falta em
e qualque
er jogo dom
mestico ... Algum mo
otivo,
verdadeirramente inimaginável, produzia uma profun
nda sombra
a, encobrin do a razão para tal fa
acto.
Seria porr influência
a psicológic
ca deste c avaleiro qu
ue orgulhosamente sse troteava nas princ
cipais
ruas da c
cidade do Porto? Tal hipótese, ta mbém não me parecia
a racional .....
am adaptado a uma nova
Nunca, no Grupo, soubemos
s
o destino d os cavalos; duvido qu
ue se tenha
vida sepa
arada dos Bispos
B
e das Torres. M
Mas, quem sou eu para julgar a a
amizade do
os cavalos pelos
p
bispos? O
Os frances
ses dizem, ironicame
ente, que, no xadrez
z, são os ""Fous " qu
uem está mais
próximo d
dos Reis (" Les fous sont
s
aux Ecchecs les plus proche des
d Roys" M
Mathurin Regnier,
R
Sattires,
XIV siecle
e).
A falta d
dos cavalos
s foi resolv
vida. Luis Oliveira, senhor
s
dos
s seus qua
arenta e ta
antos anos
s, de
estatura frágil e usando
u
um
m bigodinho
o graciosam
mente apa
arado, prop
pôs-se com
mpletar o jogo
sacrilegamente muttilado.
Fez uns cavalos ex
xactamente
e iguais ao s faltosos mas, e istto é muito
o importantte, sem utilizar
madeira! Os novos cavalos erram de liga
a metálica pretos e brancos, e h
hoje estão exibidos numa
n
prateleira
a do Grupo
o!!! São pesados
p
e brilhantes como o cavalo
c
do misterioso Cavaleiro que
passeava
a pelas ruas
s da cidade do Porto.
Os cavalo
os do senhor Oliveira, pelo seu peso, motiivavam que
e os sócioss só pegass
sem nesse jogo
não
quando ttodos os ou
utros estive
essem ao sserviço. Lo
ogicamente,, a recusa era feita procurando
p
ferir a bo
oa intencion
nalidade do Sr Oliveira
a.
Tempos d
depois o distinto Cava
aleiro foi ju
ulgado no Tribunal
T
dos
s Pequenoss Delitos, co
om notícia bem
divulgada
a no Jornal de Notícias
s... e acaba
aram, na ciidade do Po
orto, em ple
eno século XX os pass
seios
do século
o XIX.
O Senhorr Oliveira ta
ambém algum tempo depois mudava de cid
dade e nuncca mais voltou.
Suponho que foi parra os lados de Leiria.
Antes, o Sr Oliveira
a havia em
mprestado a Bernardin
no Passos um
u livro de
e xadrez e este repettidas
vezes pro
ometia devo
olvê-lo ... mas
m sempr e se esquecia de o tra
azer!!
O Sr Oliv
veira, em ce
erta ocasião
o, entende u que era abusiva
a
a atitude
a
do P
Passos e falou-lhe em tom
mais agre
essivo, dize
endo que necessitava
n
do livro para se prep
parar para um torneio
o. O argum
mento
era pouco lógico, porque
p
não era esse l ivro que daria a força escaquistta que esc
casseava ao
o Sr.
Oliveira. O Passos ainda ten
ntou respo
onder, mas
s, educadamente, sa
aiu do Gru
upo com passo
p
apressado, nervosamente.
Talvez um
ma hora de
epois, entro
ou de novo no Grupo, com o mesmo passo apressado
o, e, esbafo
orido,
estendeu a mão com
m um livro, dizendo: ---Aqui está o seu livro
o ....
E completou o ac
cto com umas
u
pala vras inten
nsas de agressividad
de que nu
unca mais me
esquecerram:
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-- O SEU LIVRO NÃO
O ME ENSINOU NADA
A!!!!!
Quando o Presidente Kennedy foi assassi nado, em Novembro
N
de
d 1963, esstava eu em
m Coimbra.
Tinha con
nvencido os
s meus pais
s da verdad
de: em Coimbra o 39 ano de eng
genharia erra mais fáciil.
Joguei muitas vezes
s xadrez no
o Convívio da Associa
ação Académ
mica e no cconvívio de
e colegas sentime rei se
entado no trono dos es
scaques.
Na Assoc
ciação, inforrmaram-me de um esstudante qu
ue tinha 4 cavalos
c
de xadrez e todos os dia
as os
limpava e Ihes dava
a aveia!!!
Os 4 Cavalos constittuíam, por assim dize
er, a razão de
d ser da sua vida!
E ele ..., pensei para comigo mesmo,
m
ée
ele o ladrão dos cavalo
os do Grupo
o.
Num ímp
peto resolvi procurá-lo
o com dese
ejos de ving
gança, qual pistoleiro do Far West eu tinha
a que
meter duas balas no
o toutiço do
o ladrão de
e cavalos.
Rapidame
ente, porém
m, a minha moina foi dando volttas e acabei pensando
o de modo frio
f
e filosó
ófico;
afinal, po
or intermédio do sr Oliiveira, o Grrupo até já estava ressarcido ... mas:
--Qual o motivo qu
ue faria um
m estudante
e dos últim
mos anos de
d Direito rroubar cavalos para ter
t
o
trabalho de os lavarr e limpar, pondo-lhess o brilho do
a nas ruas do Porto?
o cavalo qu
ue passeava
Ainda ma
ais ... dar de comer a bichos de p
pau?!!!!
Para mim
m o rapaz não funciona
ava bem da
a pinha. En
ntão, entendi que era importante
e analisar a sua
psicologia
a. Quem sa
abe se eu, futuro eng enheiro e cheio
c
de co
onvicções, n
não teria entre mãos uma
nova teorria psiquiáttrica?
DO BOTA ABAIXO pa
Dirigi-me
e à REAL REPUBLICA
R
ara conhec
cer tão imp
portante criatura que com
alegria trratava cuida
adosamente os cavalo
os furtados ao GRUPO.
Foi para mim uma
a enorme tristeza
t
qu
uando, a porta
p
da REAL REPUB
BLICA, um
m habitante
e me
informou que era de
d facto verdade ... ssó que esse
e estudante
e tinha terrminado o Curso e já não
estava em
m Coimbra.
Subitame
ente, senti em mim a mágoa de ter perdido
o o rasto do ladrão qu
ue ... se ca
alhar ... até
é não
era o ladrão ... Nes
sse momento, já se m
me havia pa
artido a raiva eu já erra seu gran
nde amigo ... e
de longa data.
Será que
e estas minhas meta
amorfoses mentais estão
e
incluídas no pe
ensamento
o de outro exa viver em
associado
o, dr João Andressen,
A
m Guimarãe
es, segundo
o creio:
-- Só joga xadrez qu
uem não te
em os paraffusos todos
s.
Estou con
nvencidíssim
mo que o Andressen
A
n
não conhec
cia o adágio
o popular frrancês que diz:
Un sot ne
e joue pas aux
a
echecs
s, mais il fa ut être fou pour y jouer.
Cá por m
mim, sou feliz por ser um maluqu
uinho do xa
adrez, emb
bora sinta q
que os meu
us anos esttão a
atenuar-m
me a loucura. Tristeza
as da velhicce ...
O Passos
s faleceu prematuram
p
mente na d
década de oitenta. Ele
E também
m era um maluquinho
o do
minha proffunda e sen
Xadrez. A
Ao Passos e a todos os
o maluquiinhos do xa
adrez já falecidos, a m
ntida
Homenag
gem.

Grupo de
d Xadrez do PPorto – todos os
o direitos reserrvados

