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I.

Pelas pernas escorregava-lhe o suor quando o corpo dele pre-
meu com a cadeira contra as coxas. Abriu os olhos, como 

acordando de uma letargia, e levou as mãos por baixo do ab-
dómen para verificar se o pénis, que se introduzia lentamente 
na sua vagina, levava a camisinha. Aliviada, deixou cair a cabeça 
sobre o leito e voltou a fechar os olhos. Dedicou um momento 
para rememorar diferentes instantes da festa. No quarto ainda 
chegavam os últimos rumores dos incansáveis que se recusavam a 
abandonar a morada. A música, muito alta, explorava, como em 
pequenas explosões, o exterior. Sentia no corpo a intermitência 
dos golpes dele, enquanto do seu rosto precipitavam pequenas 
gotas de suor, frias e viscosas, que cobriam a pele de um óleo 
brilhante em que se refletiam as luzes dos carros que passavam, 
introduzindo-se na estância através da janela. Sentiu então uma 
forte pressão que cessou depois duns segundos e o corpo dele caiu 
exausto a um lado da cama. Reparou, nesse momento, em que 
não se recordava do nome daquele que lutava para respirar ao pé 
dela. Não demorou muito a renunciar à ideia de recordar. O ál-
cool voltou à garganta quando se sentou na cama. Deteve-se um 
instante para que tudo voltasse ao seu lugar antes de se pôr em pé, 
caminhando pelo quarto à procura da sua roupa espalhada. Não 
olhou para ele, conformou-se com saber que continuava vivo, 
pela forte respiração que lhe alargava e contraía o peito. Apanhou 
quanto precisava para sair e foi à casa de banho. Acendeu a luz 
e demorou um bocado diante do espelho. Passava a toalha leve-



14

Ocidente

mente molhada pelo corpo enquanto assobiava uma canção. Do 
outro lado da porta, o que ficara na cama, levantara-se e movia-se 
pela estância. Viu-se bela. Gostava de ver a pele túrgida depois 
do sexo, ainda quente e com boa cor. Depois da toalha, passou os 
dedos indicador e anular pela língua molhada e, passando ambos 
pelos lábios da vagina, acabou o trabalho que aquele começara. 
Reconhecia os seus gestos na imagem especular. Aquela forma 
particular de mover os lábios, por trás dos quais se intuía a língua 
roçando o céu-da-boca. Fechava parcialmente os olhos esquecen-
do já a sua figura do outro lado do vidro, para abandonar-se ao 
seu próprio prazer. Lá fora, outro corpo se mexia com certa impa-
ciência, demonstrada enquanto ela franqueava o limiar já vestida 
e pronta para partir. Ele ocupou a casa de banho com as mãos ro-
deando os testículos. Uma cachoeira ouviu-se dentro ao mesmo 
tempo que ela saía do apartamento, antes de procurar o exterior 
entre as últimas sombras do que fora uma festa engraçada. Fora, a 
temperatura contrastava com a quentura do seu corpo. Encolheu 
os ombros e caminhou à beira da estrada durante uns minutos. 
Avançou até uma paragem de táxis que estava vazia, alumiada 
por um foco que do alto remarcava as ausências. Pegou no saco 
à procura do telemóvel enquanto lia de um indicador o número 
da companhia de transporte público. Depois de alguns minutos 
com a mão a mexer no interior, emitiu um rumor queixoso antes 
de dar a busca por encerrada. Olhou para o caminho que vinha 
de percorrer com certa desesperação e, resignada, continuou o 
percurso a pé. Afastava-se daquele lugar com a festa ainda a re-
verberar nos ouvidos. As vivendas unifamiliares, começaram a dar 
lugar a prédios, e a relva nos jardins virou para uma dura camada 
alcatroada que servia de suporte a encolhidas figuras sem rosto 
que falavam baixo para si próprias sobre assuntos de interesse ge-
ral. Uma daquelas figuras estendeu a mão em gesto que denotava 
uma petição, mas ela continuou sem se virar para o seu interlocu-
tor silencioso. Fechou os olhos recordando uma daquelas normas 
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infantis de não olhar para aqueles que não têm rosto. Repetiu 
um cento de vezes aquela ladainha que buscava premunir con-
tra uma visão imprópria para qualquer criança. Eram as pessoas 
sem rosto, uma imagem desagradável ao mesmo tempo que uma 
ameaça. Acendeu um charuto. Tentou recordar-se da última vez 
que fumara enquanto o fume queimava o peito. Tossiu. O fume 
ascendeu até um ponto de luz uns metros por cima da sua cabeça. 
Alvorecia ás suas costas. Recordou o compromisso dessa manhã. 
Os passos fizeram-se mais longos, mas também mais inseguros 
pela altura do calcanhar. As ruas acordavam com o dia, os carros 
circulavam com vontade de chegar algures, mas com a imprecisão 
de quem avança com sono. As pessoas juntavam-se em pontos 
de calor, com copos entre as mãos, desprendendo um vapor que 
ascendia até aos rostos aterecidos. Ela sorriu ao mesmo tempo 
que terminava o percurso, onde o seu chefe aguardava na porta 
do bar, a fumar um charuto. Ele ergueu a mão direita requerendo 
a sua atenção. 

-Chegas muito tarde! Tenho estado a ligar para o teu telemóvel 
desde as cinco horas. – Diz ele, sem aguardar a que ela chegasse 
ao pé dele.

-Perdi o celular. Mas o que aconteceu?
-A cozinheira ficou doente e não preparei a ementa para hoje. 

Liguei-te para ver se podias vir ajudar a tratar disso. – Anatol fu-
mava sem ocultar o seu nervosismo. Inspirava com força o fumo 
e expulsava-o, com o charuto pronto para uma nova inspiração. 
Com o cabelo recolhido por baixo de um chapéu de cozinheiro, 
afiava o bigode para dar a forma de voluta característica pelas 
narinas. A sua figura feminina ficava oculta parcialmente pelo 
uniforme masculino, porem, os seios apontavam proeminentes 
para a frente.

-Eu vim à minha hora. Acho que podemos combinar agora 
antes de os clientes começarem a aparecer. –Entrou sem demora. 
Anatol continuava a fumar no exterior. Na cozinha, uma camada 
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de gordura animal reduzia o volume de ar respirável, afetando 
também a quantidade de luz que perpassava a parede glicerídea 
que cobria todas as superfícies. A estância mesma respirava com 
dificuldade, fazendo ruídos roucos ao recolher ou expulsar o ar. 
Com mãos vivas, manipulava os ingredientes para os deixar pron-
tos para o seu uso. A faca com que picava a cebola deslizava-se 
para seccionar as baratas que corriam aqui e além pela bancada. 

Os pequenos-almoços fluíam em direção ao balcão, enquanto 
eram aprontados os diferentes pratos para satisfazer futuros pedidos. 
Anatol falava para os clientes em profundas conversas sobre o clima 
e os diferentes conflitos que pareciam longínquos, mas com conse-
quências sentidas muito perto. Ele rematava com episódios da sua 
experiência pessoal. Viera da Sérbia durante a guerra, oculto num 
carro alemão que regressava ao seu país, depois de deixar lá uma car-
ga de armamento para as diversas facções em contenda. Chegado a 
Alemanha, recusara-se a estabelecer-se naquele país que considerava 
criminoso. Depois de pervagar pela Europa, abrira aquele estabeleci-
mento com o dinheiro que poupara fazendo trabalhos eventuais du-
rante o percurso. Em ocasiões, ficava durante horas diante da janela, 
com as luzes apagadas, olhando para aqueles que, fugidos dos con-
flitos, procuravam um lugar onde esconder-se, com as feridas ainda 
abertas, ou carregando algum ferido sobre as costas.

-Cada dia está mais perto. Moveram as fronteiras pela impos-
sibilidade de conter a malta. Ontem fui até ao bordo da terra de 
ninguém. Durante a noite, as fogueiras proporcionam uma luz 
tão intensa que parece que o chão está a arder. Levava um pouco 
de comida, mas era tanta a gente concentrada naquele lugar que 
senti certa vergonha por não poder trazer algo mais consistente. 
Chamei umas crianças que urinavam perto da cerca de arame e 
dei-lhes tudo o que trazia. Ficaram contentes. Mas é sempre tão 
pouco o que se pode fazer e tanta a gente que chega cada dia que 
o desespero me domina. Logo vieram do exército para tirar-me
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para fora. Eu disse-lhes que estava com direito de ficar lá, mas 
empurraram-me, ameaçando com me levar preso.

Ela chamava por Anatol cada vez que um pedido ficava pronto 
no balcão. Ele pedia desculpas e corria para pegar nos pratos antes 
que a comida arrefecesse. 

-Ela não acredita que cedo ou tarde a guerra chegará onde 
estamos. Não deixa de ser certo que quantos mais dos nossos 
soldados entram em conflito, mais malta se concentra na terra de 
ninguém. Eles sabem que este não é um lugar seguro. Quantos 
acham que tencionam ficar neste lugar?- Ele aguardou um boca-
do por uma resposta que sabia não ia chegar nunca -. Nenhum. 
Para as pessoas que foge este é um lugar de trânsito. Estão certas 
de que a guerra há de chegar em breve.

Uma nova encomenda e uma nova corrida até ao balcão. De 
regresso para a uma das mesas, Anatol, reparou num homem que 
entrava. Sorrindo procurava alguém que se intuía na cozinha. 
Aproximava-se seguro de si próprio até ao balcão, sentando-se 
no lugar por onde Ela pousava os pratos antes de chamar a Ana-
tol. Ele aguardou com o prato na mão a que aquele homem se 
sentasse. Um instante depois, sem desviar a vista daquele intruso, 
pousou o prato na mesa que tinha mais perto. 

-Sinto-me culpado pelo que está a acontecer. Todos somos 
culpados. Mas, enquanto nós estamos a servir de barreira frente 
ás massas que se concentram do outro lado do arame, o governo 
quer deslocar a capital do estado para o centro do país. 

Ela alertou de um novo pedido. Depois, ficou parada diante 
daquele recém chegado. Anatol correu até ao balcão e quedou 
com a vista fixa no estranho. 

-Vai arrefecer!- Exclamou ela, solicitando um pouco de intimi-
dade. Anatol pegou no prato e foi-se embora mantendo a vista no 
mesmo ponto. –E tu o que andas a fazer cá?

-Vim trazer o teu telemóvel. Quando saí da casa de banho já 
lá não estavas, mas algo estava a tremer entre os lençóis. Passei a 
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manhã toda a ligar para vários contactos, para saber algo mais de 
ti. Consegui que uma amiga tua me dissesse onde trabalhavas. 
– Ele sorria estupidamente, muito certo de tê-la impressionado.

 -Não sei se dizer que fico obrigada contigo ou preocupada 
com o facto de ter feito tudo isto apenas por um telemóvel.

-Quem diz que foi apenas por um telemóvel? – Ele sorriu no-
vamente, porém, ela ficou chateada.

-Se só vieste por isso, podes ir-te embora. Podes deixar o apare-
lho no balcão, agora estou a trabalhar e não tenho tempo para ele.

-Antes queria combinar contigo para depois do trabalho. Acho 
que é o mínimo. Seria uma boa forma de agradecer o ter vindo 
até cá. –Ele afastou o aparelho, fazendo como que o devolvia para 
o bolso.

-Já nos vimos que chegue. Acho que entre nós não há mais 
que combinar. Com isso – apontou para o pau que ele segurava 
ainda entre as mãos - podes fazer o que quiseres. Eu não te pedi 
para vires. À noite podia ter regressado para recuperá-lo, mas não 
voltei. Ele é tão prescindível como ti. 

-Não gosto de ouvir isso. –Ergueu-se da cadeira e colocou as 
mãos no balcão. -Não gosto mesmo. –Afastou o tele móvel com 
brusquidão. Ela mantinha a vista no rosto dele, enquanto o apare-
lho deslizava pelo chão. Anatol caminhou para onde eles estavam, 
mas ela fez um sinal para ele se manter à margem. – Recorda quem 
é que está atrás do balcão. Tu nasceste para servir pessoas como 
eu. – Ela ficou em silêncio, aguardando o final do discurso. Ele, 
que procurava uma reação, aproximou o rosto do dela em gesto 
intimidatório. Anatol deu ainda um passo à frente, mas ela, vendo 
que ele podia reagir com violência também com o seu chefe, deu 
um passo atrás, afastando-se do agressor, e com o prato ainda na 
mão, bateu fortemente num rosto que se descompunha ao mesmo 
tempo que os pedaços cerâmicos se incrustavam debaixo da pele. 
O balcão cobriu-se de sangue. Procurando manter a postura firme 
frente a ela, sustentava o seu peso com as mãos firmes contra a 
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superfície lisa. Mas o efeito da pancada e o sangue vertido fizeram 
com que as suas pernas deixassem de aguentar o resto do corpo. 
Precipitou-se no chão deslocando as cadeiras que estavam à volta. 
Anatol aproximou-se de onde ela, mas foi recusado. 

-Melhor atende-o a ele. Precisa de alguém mais do que eu. – 
Anatol acocorou-se diante dele, que se queixava das feridas no 
rosto. Com um lenço limpou o excesso de sangue para observar 
a magnitude do dano. Com sumo cuidado, extraiu as diminutas 
peças de cerâmica que ainda permaneciam debaixo da pele. 

-Não foi muito. Foi mais a comoção do que a gravidade das 
feridas. Mas perdeu muito sangue. – Enquanto falava com ela, 
Anatol ajudava o homem a erguer-se. O bar ficara em silêncio. 
Com todos os clientes atentos ao ferido, ainda que com receio de 
se aproximarem dele.

Entretanto, no exterior, a malta corria sem ordem pelas ruas. 
Muitos deles refugiados provenientes da terra de ninguém, le-
vando os poucos pertences que conseguiram conservar durante a 
fuga. Muitas outras e outros, a própria população da cidade que, 
alertados pela massa que chegava, procuravam regressar às suas 
casas, lá onde elas se encontrassem. Fortes explosões consecutivas 
fizeram tremer as paredes do estabelecimento. Vítimas do pânico, 
os clientes buscaram a saída e começaram a correr em diferen-
tes direções. Só três ficaram no interior. Anatol deslocou-se até 
à janela, para observar melhor o que acontecia fora, ao mesmo 
tempo que ela servia um copo de água ao ferido.

-Já chegou. Eu tinha razão. O conflito atinge os carrascos. – As 
explosões soavam muito perto e o prédio tremia com cada uma. 
Anatol virou-se para os seus interlocutores, a procurar uma reação 
ao que ele tinha preconizado. Ela mirou-o indiferente. Aguardava 
que o ferido acabasse o copo para o levar ao lava-louças. 

-E o que é que podemos fazer nós? Temos que abandonar 
tudo? Achas que passarão a fronteira? –Ela andava a arrumar a 
louça e a limpar o balcão. 
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-Se as bombas chegaram, por que não vão chegar eles? –
Uma luz intensa penetrou pela janela rodeando Anatol que 
continuava de costas para o exterior. O sorriso dele perdeu-
-se assim que os vidros partiram para dar passagem à onda 
expansiva e aos restos de diversos materiais espalhados pela 
explosão. 

Abriu os olhos. A luz ficava atrás do balcão. Levou as mãos à 
cabeça pela intensa dor que lhe impedia fazer qualquer movimen-
to. Levantou-se devagar, buscando diferentes apoios nos elemen-
tos que ficaram no seu lugar, depois de o projétil ter estourado 
na rua. Ele caminhava sem rumo entre os cascalhos. Levava um 
lenço cobrindo parcialmente o rosto.

-Anatol? –Perguntou ela procurando a figura dele entre a ruína. 
-Cá o está? –Ele apontou para um corpo inânime parcialmen-

te soterrado debaixo da parte da estrutura do prédio. 
-Morto? –Ele anuiu com um um aceno. Ela procurou um 

apoio para dar um primeiro passo. Saiu de atrás do balcão e 
caminhou até ao corpo de Anatol. Certificou que morrera afas-
tando o rosto e cobrindo-o com as mãos. Deixou o corpo cair 
numa cadeira e fechou os olhos procurando um momento de 
calma para refletir. 

-O que é que vamos fazer? –Com a vista posta nela, colocava 
o lenço no rosto, depois de verificar que as feridas tinham dei-
xado de sangrar. Ela abriu os olhos depois de ouvir a pergunta. 
Levantou-se e foi onde a janela. Fora parecia estar calmo, mas a 
destruição era considerável.

-Quanto tempo passei sem conhecimento? – Ela continuava 
com o olhar fixo no exterior.

-Desde que eu acordei, uma meia hora.
-Sabes quanto tempo durou o bombardeamento?
-Quando acordei as bombas caíam muito longe, acho que na 

parte norte da cidade. Ouvi a última uns dez minutos depois de 
ter acordado.
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Ela deu volta tão depressa quanto o seu estado o permitiu e 
avançou até à cozinha. Ele ficou parado a ouvir como lá caíam ao 
chão todo o tipo de objetos metálicos.

-O que está a fazer? –Disse ao fim.
-Apanhar tudo o que possa ser útil. A comida vai ser muito 

importante. – Ela continuava a se mexer na cozinha ágil e com 
determinação. 

-Então?
-Então, eu vou para o monte. Acho que não irão cair bom-

bas entre as árvores. Elas não são um alvo preferente. Se tudo 
acalmar, regressarei. Mas, também não quero que, se chegarem 
os soldados, me encontrem cá. Não sei do que são capazes. Se 
os camponeses partiram, sempre posso ocupar alguma casa. –Ela 
saiu com uma saca cheia de coisas e encaminhou-se à porta. –Isto 
é uma parte, acho que pelo caminho poderei apanhar o resto.

-E eu? –Ele mantinha a mão no rosto, queixando-se das feridas.
-O meu conselho é que penses em algo para fazer e não percas 

o tempo.
-Refiro-me a se posso ir contigo. -Ela estacou antes de sair, a 

refletir sobre o que acabava de ouvir.
-Podes fazer o que quiseres. Mas compreende que eu não pre-

ciso de ti. No teu estado, não és mais que uma carga, pelo que, se 
causares algum problema, ficarás sozinho. – Ela olhou para ele, 
certificando-se de que percebia as suas palavras.

-Eu posso ser de muita ajuda. – Ele olhou para ela receando 
uma má reação. Ela virava-se com um silêncio que a reafirmava 
no seu discurso anterior. – Como não fomos formalmente apre-
sentados, posso saber o teu nome? O sou Rocky Bailey, mas po-
des-me chamar Bailey. Rocky é muito chato.

-Podes referir-te a mim como Emaline. Como a da canção 
de Benny Goodman. –Sem aguardar uma sem esperar resposta, 
ela começou a caminhar. Movia-se rápida entre os cascalhos e as 
crateras provocados pelos impactos das bombas. Ele ficou parado 
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um bocado, vendo como se afastava sem olhar para trás. Depois 
lançou-se a correr com dificuldades, encurtando a distância entre 
ambos.  




