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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-
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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 



16

Ocidente

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 



17

Alberte Momán Noval

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.  
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II.

A noite gelada aderia aos ramos dos fetos que se inclinavam 
para o chão pelo peso adquirido. O lume num claro mostra-

va as duas figuras deslocando-se de um lado para outro, recolhen-
do materiais para a fabricação de dois leitos improvisados. Latas 
de pré-cozinhados erguiam da sua estrutura ainda molhada um 
vapor que brincava com a corrente de ar produzida pelo lume, 
sempre em movimento.

Emaline deitou-se de costas para o lume, perdendo a mirada 
na espessura que a noite tornava infranqueável, para não olhar 
para Bailey que começou a roncar logo depois de cair sobre o 
mato mole do seu leito. Queria levar conta do lume. Fizera uma 
pilha de lenha, mas não esperava que bastasse para toda a noite. A 
escuridão trazia o eco da fauna selvagem que mudava os hábitos 
pelo alerta frente ao desconhecido. Um rumor constante fez com 
que Emaline abrisse os olhos. Os fetos tremiam patenteando a 
presença de um animal de grandes dimensões. Ela temeu a che-
gada de um javali e levantou-se para pegar um ramo da pilha de 
lenha. Mexeu com ele o lume, para avivar as chamas e alçou-o 
fumegante em direção às besta que se aproximava. O lombo de 
um lobo mostrou-se à luz. Atemorizada brandiu o ramo contra 
ele que continuava avançando. Uma primeira pancada fez que 
uma voz humana chamasse a sua atenção. 

-Não, espera aí!
Emaline deu um passo para trás, fazendo do lume uma bar-

reira. Bailey alçou-se também, acordando subitamente. O animal 
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pôs-se em pé descobrindo o corpo de um homem despido por 
debaixo de uma pele de lobo cosida ao seu torso. 

-Mas tu és. –Ela interrompeu a frase ao ver a aquele individuo 
fazer um aceno para poder achegar-se ao lume.

-Que é? –Perguntou Bailey intrigado pela estranha presença. 
-Um Tatlin trabalhando. –Disse ela, botando o ramo nova-

mente sobre a pilha. 
-O que é? –Perguntou novamente Bailey decepcionado com a 

resposta dela.
-Um operário, um trabalhador com pele de lobo. –Disse ela 

sem olhar para o seu interlocutor e com o desejo de fazer calar o 
Bailey, que a seguia com a vista, à medida que se aproximava do 
visitante.

-Sou um trovador diletante. Severin é o meu nome. – Dizia ao 
mesmo tempo que aproximava as extremidades anteriores do lume. 
A sua pele branca tornara-se de todas as cores da natureza que o 
circundava. Arranhava com insistência os pontos onde o fio que o 
unia à pele de lobo aprofundava na carne. Emaline sentou à beira 
do lume, de frente ao Tatlin. Bailey continuava em pé, a olhar à 
volta, procurando um lugar a que encaminhar os seus passos.

-E a pele? – Perguntou ela, examinando as costuras que come-
çavam no pescoço, cobrindo as cotas até à parte baixa das náde-
gas. A cabeça do animal servia de capuz para a do homem. 

-O meu trabalho consiste em cantar pelas cortes e administra-
ções procurando a palavra certa para conseguir o favor daquelas 
pessoas que administram o dinheiro. Cometi o erro de me apai-
xonar pelo meu senhor, de quem sou amante. Ele, como prova da 
minha submissão e amor incondicional, escolheu para mim esta 
pele que coseu ao meu corpo com as suas próprias mãos, com a 
vontade de me dar caça. Consegui fugir longe, mas quantas pes-
soas me viram tornaram-se também hostis e procuraram a minha 
pele juntamente com o meu cadáver. Mas eu sou só um operário, 
uma forma básica inserido numa estrutura complexa. E agora sou 
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o inimigo até para os meus antigos camaradas. Culparam-me pela 
minha pele de lobo, e por ela eles também foram culpados. Agora 
eles e eu somos perseguidos como criminosos, enquanto lutamos 
entre nós pela supervivência. – Calou-se ao descobrir as latas de 
pré-cozinhados vazias ao lado do lume. Ela, apercebendo-se a sua 
fome, pegou numa lata que guardava num saco. Abriu-a para 
ele e ofereceu-lha com amabilidade. Ele apanhava a comida com 
uma mão, enquanto a outra segurava o recipiente. Enquanto ele 
comia, Emaline levantou-se para ver a inserção da pele na sua 
carne. Tocava o fio com o indicador, ao que ele respondia com 
breves movimentos instintivos que o afastavam ligeiramente da 
sua mão invasora. 

-Acho que podemos deitar fora essa pele se tu quiseres. –Disse 
Emaline voltando ao seu lugar.

-Mas, não estamos certos de quem é ele, que atos criminais 
cometeu para alguém o vestir essa pele. Acho que não é muito 
prudente separá-lo do seu estigma. – Interrompeu Bailey.

-Tu tens medo de um homem despido e indefenso por tudo o 
que ele tem de desconhecido. O seu único crime foi ser avarento, 
procurar alçar-se ao nível daqueles que detém e ostentam o poder 
esquecendo sua classe, mas que o poder mesmo rejeita por ser 
alheio, por não ser merecedor dos privilégios que só a uma mino-
ria estão destinados. Tu, que fazes parte dessa minoria, não gostas 
daqueles que invejam a tua posição, mas precisas também deles, 
porque sem a sua inveja os teus privilégios estão destituídas de 
valor. Tu que tens uma casa para fazer festas para uma multidão, 
convidando só aqueles que acreditas têm as tuas mesmas armas e 
a mulheres que sabes podes dominar, atemorizando-as com o teu 
poder. Usas a força contra aquelas pessoas que não caíram ren-
didas frente à luz que desprendem os teus privilégios. Mas agora 
estás ao seu mesmo nível, à altura de um operário e isso dá medo, 
não é? – Ela falava muito rápida, volvendo-se para Bailey que não 
podia ocultar a sua surpresa.
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-Acho que vocês tinham uma conversa à espera. – Concluiu o 
Tatlin sorrindo ao ver que Bailey permanecia em silêncio.

Emaline pôs-se em pé e foi para o saco onde guardava alguns 
pertences. Apanhou uma faca e abordou o Tatlin pelas costas. Este 
tentou fugir, mas ela tinha-o fortemente agarrado com os joelhos que 
apertavam o corpo dele. Liberou o fio da faca e começou a separar a 
pele do corpo do Tatlin. Este queixava-se com cada ponto que ficava 
solto, sentindo o frio da faca sobre a sua pele que fervia pela con-
centração de sangue emergindo pelas feridas abertas. Ele caiu boca 
abaixo, rendido, quando finalmente ela o separou da pele de lobo. O 
sangue que resvalava pelas suas costas confundia-se com a terra, sob a 
luz da fogueira. O Tatlin chorava com o rosto sobre o chão. O muco 
e as lágrimas apegavam finas porções de distintos materiais a um 
rosto já luxado pelos dias de fugida. Emaline foi agora para o saco e 
apanhou uma garrafa de um licor transparente e uma corda. Pegou 
no Tatlin aferrando-o por um braço e levantou-o para o aproximar 
de uma árvore. Atou um extremo da corda por um pulso e passou 
pela árvore o outro extremo, fazendo a mesma operação com o outro 
pulso do Tatlin doente e sem forças para contrariar a vontade de 
Emaline. Preso de pé frente à árvore, ela sacou a rolha da garrafa com 
os dentes e levando-a do pescoço às nádegas, verteu o seu conteúdo 
sobre o corpo dele que berrava e se mexia lutando para se soltar. 
O sangue, misturado com o licor, escorregava pelas pernas. Os seus 
berros convertiam-se num eco no meio da noite. Rematado o licor. 
Ela desfez os nós que apertavam os pulsos dele e levou-o, fixando-o 
firmemente contra o seu corpo, até o leito de folhas no chão. Bailey 
desaparecera entre o mato. Ela ouvia o vómito cair da sua garganta 
dorida pelo azedo fluido que expulsava. Secava as feridas do Tatlin 
com uma toalha. A pele branca voltava a aparecer depois de tempo 
suja ou coberta pela sua outra pele. De boca para baixo, o operário 
repousava inconsciente, quando Emaline lhe ofereceu alguma roupa 
que Bailey apanhara para si, durante o percurso, saqueando lojas em 
ruínas pelo bombardeamento.
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-Essa roupa é minha. –Disse Bailey, voltando de entre o mato, 
com a mão limpando os lábios dos restos de vómito. 

-Agora é dele. Apanharemos alguma outra coisa quando a si-
tuação acalmar um pouco e pudermos descer à cidade. – Emaline 
tentava acordar o Tatlin que, aos poucos, se punha em pé empur-
rado pelas extremidades. 
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Os três avançavam por um caminho de serventia entre searas 
onduladas pelo vento. No horizonte, alguma casa longín-

qua com o fumo a sair pelas chaminés delatando ocupação. Um 
murmúrio constante de espigas movidas pelo ar e mexendo-se 
umas contra as outras, trazia a calma precisa para caminhar de-
pois da friagem da noite, da dor causada pelas feridas. Ao longe, 
uma figura a cavalo cavalo, guiava uma massa que a seguia. Uma 
aura brilhante embebia a figura equestre, uma luz entre a que 
se perdiam as suas feições. A massa, por trás sempre do animal, 
arrastava as suas extremidades deformadas com uma insuspeitada 
agilidade. O Tatlin parou de caminhar com a olhada fixa na luz 
que rodeava a figura que avançava cara a ele, alçada sobre o cava-
lo. Os seus dois companheiros pararam também ao ver que ele se 
recusava a continuar. Emaline perdia-se no rosto descomposto do 
Tatlin, que continuava absorto naquele individuo. Bailey olhava 
para a massa com o rosto marcado pelo desprezo.

-Por que eles são assim tão mal feitos? –Perguntou ao fim, con-
soante a proximidade ia definindo os seus corpos desfigurados.

-São os Monstros da Desgraça. –Disse Emaline, volvendo o olhar 
durante um segundo para a aqueles que se aproximavam, antes de 
concentrar a atenção novamente sobre aquele que ficara para trás.

-São o quê? – Voltou a perguntar Bailey.
-A máxima degradação da Classe, como consequência da sua 

renúncia. – Respondeu ela assumindo o gesto do Tatlin como um 
signo de extravio. 
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-É muito grande o contraste da massa com a figura iluminada 
pela sua própria beleza. –Disse Bailey ao mesmo tempo que fixava a 
atenção naquele que detinha o caminhar do cavalo à altura do trio. A 
multidão que o seguia, fez uma reverência antes de acomodar o cor-
po sobre o caminho, ainda com a erva molhada por efeito da névoa 
presente durante a noite. Assim que todos estiveram no chão, o ho-
mem desceu do cavalo muito devagar, sempre com o corpo erguido 
com as costas formando uma perfeita linha reta vertical.

-Bom dia, Severim. – O homem esquecia a presença dos dois 
companheiros do Tatlin que olhavam para ele à espera de algu-
ma resposta. Este concentrou a atenção no rosto daquele que já 
avançava de pé até à sua posição. Fustigava o extremo do chicote 
que levava na mão direita. –Fizeste um bom trabalho fugindo de 
mim. – Apontou com o chicote para a massa, deixando que o 
corpo continuasse de fronte ao Tatlin, que baixou a cabeça aguar-
dando algum tipo de castigo. – Viste o que trouxe para ir à tua 
procura? – Ele não aguardou uma resposta. – Não gosto mesmo 
de recorrer a eles, mas não deixaste outra opção. Compreende Se-
verim, que sou um escravo das circunstâncias, devo-me às obriga-
ções próprias da minha posição. Entre elas está a de te manter ao 
meu lado. Se tu te fosses embora, todo o meu mundo começaria 
a perder o equilíbrio. Os pontos onde se sustenta tornar-se-iam 
frágeis e quebrariam com o peso da minha própria figura. Eu de-
pendo de ti, como gostaria que tu dependesses de mim. – Aguar-
dou então alguma resposta, que chegou de outro lugar.

-Percebo que ele se deve à sua infinda beleza. –Bailey, sorria ao 
mesmo tempo que falava para o homem que, de costas, ignorava 
a sua presença. 

-Quem é este, Severim, que me fala quando aguardo de ti uma 
resposta? –Severim permanecia em silêncio com o olhar posto no 
chão. 

-Rocky Bailey, cavalheiro, é um prazer conhecê-lo. – Bailey 
abaixou a cabeça a modo de cumprimento cortês.
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O homem, sem olhar para Bailey, pousou o extremo do chi-
cote no crânio de Severim como sinal para que o continuasse. O 
Tatlin deu um primeiro passo para a frente, deixando clara a sua 
vontade de o seguir. Avançavam para o animal, que aguardava 
com a cabeça muito elevada, sempre com a vista posta no hori-
zonte. O Tatlin apressou o passo para ultrapassar o seu senhor, 
abaixando-se no chão para que ele subisse ao cavalo calcando um 
pé nas costas. 

-Não tens por que ir com ele. – Disse finalmente Ameline, 
depois de um tempo absorta no desenrolar da ação. – Connosco 
tens a oportunidade de ser livre, de fazer tudo quanto quiseres, de 
decidir por ti próprio.

-E viver no meio da floresta, fugindo eternamente. – Inter-
rompeu Bailey sorrindo com uma forte gargalhada. – Essa é a tua 
liberdade? Acho que preferirá um lugar quente e seco para passar 
a noite. Um lugar limpo e seguro para o resto dos seus dias. 

-Tu não percebes nada. O que se lhe está a oferecer é uma 
indignidade, a humilhação permanente. –Continuou ela enca-
rando o Bailey que sorria incrédulo. 

-Severim! –Chamou o homem pelo seu súbdito, e o silêncio 
apropriou-se do lugar. –Podes trazer o teu amigo. Percebo que ele 
compreende a minha posição melhor do que ninguém. 

Bailey olhou para Emaline sorrindo, ao mesmo tempo que 
avançava em direção à comitiva, que virava para encarar o cami-
nho de regresso. Severim caminhava ao lado do cavalo, enquanto 
Bailey procurava afastar-se da massa, que iniciava o percurso com 
as suas extremidades arrastadas pelo chão, por onde a terra ficava 
despida depois de passarem.

Emaline visivelmente nervosa, sentindo-se fundamente atrai-
çoada, ao verse sozinha no meio do caminho, lançou um último 
apelo para o grupo que permaneceu no ar movido pelo vento 
instantes depois de ser pronunciado. 
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-Ho con me lo strumento per farne degli altri! – Gritou en-
quanto apontava para os próprios genitais. Mas ninguém se vol-
tou para escutar.   

Sentou-se no caminho, deixando-se cair com violência. 
Apoiando as mãos na terra, fechou os olhos, sentiu o rumor das 
espigas mexidas pelo vento. A solidão tornava-a menos forte, com 
menos determinação pelo facto de não ter a quem destinar as suas 
forças. Alçou-se novamente, depois de um tempo recolhendo a 
luz do sol que lhe aquecia o corpo, e com ela o saco onde levava 
os ses pertences. Pisava com força sobre a terra despida, ainda 
com as marcas das extremidades da massa definidas na sua super-
fície. O percurso descia, interrompendo os campos de cereais, em 
um longo caminho até um rio, para depois subir até um outeiro 
coroado por uma casa antiga e com evidentes signos de aban-
dono. A descida tinha prédios de um lado e de outro, com altos 
muros perimetrais que ocultavam pequenos parques com brin-
quedos para crianças, piscinas e grelhas alimentadas por grossos 
toros de lenha seca que manipulavam, em dias de verão, indus-
triosos pais de família. Emaline, esgotada e sedenta, procurava ao 
abeiro dos muros uma sombra para escapar da irradiação, mas 
a escassa projeção que estes lançavam, mal chegava para ocultar 
o rosto da luz. Avançava com uma mão sempre continuando a 
linha que marcavam as construções, sentindo as diferentes textu-
ras que os materiais ofereciam às superfícies. Do outro lado, os 
cães chamavam a atenção da sua presença. Ela batia nos portões 
das casas, a pedir água fresca, ou mesmo um abrigo temporário 
onde recuperar forças antes que de o conflito alastrar até àquela 
zona. Ela portava informação sobre o estado em que ficara a ci-
dade após o bombardeamento, que considerava de interesse para 
os nativos. Mas estes fechavam portas e janelas antecipando-se 
à sua passagem, como se ela fosse o indicador do que estava por 
vir. Ouvia as vozes atemorizadas atrás dos muros, a chamarem 
pelos seus fiéis animais de estimação, para que regressassem ao 
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interior seguro da morada. Caminhava com as extremidades es-
tendidas, à procura de um ponto de apoio que ajudasse a manter 
o equilíbrio, depois de as suas pernas anunciarem que não seriam 
capazes de sustentar o peso do seu próprio corpo. O rumor de 
água anunciava a presença do rio no ponto mais baixo da descida. 
Deixou-se cair em um último esforço por chegar, continuando o 
percurso rastejando. Uma pequena ponte que se alçava sobre a 
corrente, indicava o caminho certo, mas ela desviou-se da trajetó-
ria para desprender-se até à água. Bebia daquele ribeiro, comple-
tamente mergulhada. Sentia o contraste de temperatura do seu 
corpo com a água fria que continuava a correr também pelo seu 
interior, abrindo caminho pela garganta obstruída devido ao pó 
da senda. Recomeçou o trajeto, voltando ao trilho em ascenso 
até ao outeiro. As roupas perdiam a água que recolheram no rio, 
fazendo-a escorregar pelas extremidades anteriores. Como se esta 
que caía chamasse pela que continuava o curso natural, aquela 
ascendia até onde repousavam os seus pés, aumentando o caudal 
do rio, que já galgava asa margens. Não tardou muito a atravessar 
a ponte ascendendo também pelas paredes que desciam até ao 
canal, chegando à primeira linha de prédios. Ela parou por um 
instante e, voltando a vista, viu como o rio começara a galgar 
pelo muro do primeiro prédio. Sem desviar o olhar, deu um par 
de passos subindo pelo caminho e a água ascendia da mesma for-
ma, conforme aumentava o caudal do rio como se uma barragem 
impedisse o habitual fluir do rio pelo seu curso. Incrédula ainda 
ascendeu a grande velocidade sem olhar para trás, até que o suor 
que escorregava pela fronte tapando a visão e as pernas doridas 
solicitaram uma pausa. A casa do topo mostrava-se como uma 
realidade palpável. Pensou em chegar lá antes de observar trás 
de si. Achegou-se e pousou uma mão numa das paredes. Sentiu 
o material rugoso cheio de fendas que se abriam sobre a pele da-
quela construção que ainda respirava, anunciando ainda alguns 
anos de vida. Ela captava o sofrimento naqueles lugares expostos 
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às inclemências do tempo. Acarinhava com delicadeza os pontos 
frágeis da sua estrutura. Sorriu, finalmente, à medida que avan-
çava no seu reconhecimento. Sorriu ainda quando, voltando-se 
para o trajeto que acabava de fazer, viu uma linda lagoa refletin-
do a luz do sol sobre o seu rosto. Surpreendida, deu uns passos 
para trás, mas a água estava lá, com as pequenas ondas quebran-
do contra as margens, a poucos metros de onde se encontrava. 
Enxergou então, na superfície, alguns objetos pertencentes aos 
prédios, que boiavam sobre a superfície, patenteando a existência 
daqueles que estavam submersos. As vozes calaram, os cães deixa-
ram de ladrar, apenas algum pássaro procurava o antigo percurso 
do rio, mantendo-se suspenso no ar, no lugar onde recordava ter 
construído o seu ninho. Sentou-se no chão, olhando para aquela 
massa de água, e perdeu a vista no fundo buscando lá também a 
sua morada. 
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O bombardeamento ouvia-se ao longe, do outro lado da massa 
de água, mas os efeitos daquele faziam vibrar as paredes da 

casa, que rangiam desprendendo finas partículas de pó. Emaline 
procurava manter a calma, arrumando os escassos pertences que 
os anos mantiveram em uso. Evitava sair da morada, até olhar 
para o exterior por medo aos ruídos que ouvira durante a noite. 
Um tempo que passou refugiada no lugar mais confortável e seco 
que encontrou, coberta por tudo quanto foi capaz de arranjar 
para não morrer de frio. Recusara-se a acender o lume, para não 
chamar a atenção sobre a vivenda, em aparência desabitada. Os 
rumores que chegavam do exterior, nos quais, por vezes, identifi-
cava vozes, faziam com que evitasse as janelas, condicionando 
mesmo os seus movimentos pelo soalho, débil e quebradiço. Um 
grito, mais semelhante a um lamento, fez com que a curiosidade 
de Emaline fosse mais forte que a prudência. Em cada passo du-
bitativo em direção à porta, uma gota de suor aflorava na sua 
fronte. Secou o rosto com a roupa antes de aproximar os olhos de 
uma fenda na madeira da porta exterior. Fora, o gelo cobria todas 
as superfícies, atenuando a intensidade das cores. O vazio, além 
de tudo o que compunha a imagem que ela mesma fizera no dia 
anterior daquele lugar, estendia-se no raio de ação que ela era 
capaz de experimentar pelo buraco na porta. Um novo gemido 
acordou-a do ensimesmamento em que que se tinha tornado a 
visão do exterior. Mexeu-se detrás da porta, para tentar chegar às 
diferentes perspectivas que lhe permitia a fenda na porta, mas 
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nada conseguia ver mais longe da própria estampa de um inverno 
que se recusava a ir-se embora. Tremendo e demoradamente 
achegou a mão direita para a maçaneta da porta e abriu devagar, 
ampliando aos poucos a abertura e, consequentemente, o ângulo 
de visão. Um calor inesperado inundou-lhe o rosto, assim como 
outras partes descobertas da sua fisionomia. Um vapor de água 
que caminhava com a brisa em direção à vivenda, mas de que ela 
não se apercebera até esse instante. Atraída pelo ar quente e o 
cheiro a cozido, deu uns primeiros passos com os olhos fechados, 
deleitando-se com o que imaginava uma suculenta comida. Abriu 
os olhos para observar meia dúzia de crianças ao redor de uma 
panela fervendo. Apesar da sua idade, como únicas indumentá-
rias levavam fraldas bem ajustadas e na cabeça o crânio de algum 
animal. Os seus pés despidos brincavam sobre o gelo que derretia 
sob os seus pés. A panela, mais alta do que a maioria deles, era 
manipulada por dois meninos, um colocado nos ombros do ou-
tro, que se moviam consoante a dança do equilíbrio, para um 
lado e para outro, sempre ao redor da panela quente sobre a qual 
seguravam uma colher. Ficaram todos parados, desde ambos os 
bandos, ao aperceberem-se da existência duma presença inespera-
da. Um novo lamento rompeu a cena e todos os olhos viraram a 
trajetória em direção à lagoa. As pequenas ondas que quebravam 
contra as margens mostravam a cor vermelha do sangue dos cor-
pos que chegaram ao prado provenientes do outro extremo. Al-
gum, ainda com vida, estendia as extremidades solicitando auxi-
lio. Mas lá, ao longe, outro grupo de miúdos brandindo machetes 
cheios de ferrugem amputava aquelas extremidades que se esten-
diam sobre o ar, para deitá-las numa montanha de fragmentos de 
carne que viajava sobre a manta arrastada por dois pequenos a 
avançar, não sem dificuldade, pelo prado com finos cristais de 
gelo espalhados como um manto sobre a erva. Emaline lançou 
um grito sobre aquelas crianças que percorriam a beira da lagoa. 
Sem compreender o motivo daquele e habituadas a esconder-se 
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como num conflito de guerrilhas, os miúdos começaram a correr 
sem, aparentemente, uma direção certa, mas, com o passar do 
tempo, todas as suas frágeis figuras atingiram um mesmo ponto 
antes de se perderem entre as matas por trás da casa. Ela correu 
até à beira onde os corpos abalavam pelo efeito das ondas. Obser-
vava com calma cada uma daquelas formas exangues procurando 
algum signo de vida, mas todas elas faleceram ou estavam tão 
fracas que eram incapazes de mostrar o mínimo indício de alento. 
Os seus pés, tingidos de vermelho, partiam a tona da água evitan-
do pisar os cadáveres. Vestidos com uniforme de diversas milícias 
exibiam em cores berrantes os diferentes patrocínios. Soldados 
apátridas para uma guerra das transnacionais contra o mundo. 
Caminhou em direção à panela que fervia ainda sobre um lume 
improvisado no meio do prado. Debruçou-se sobre o conteúdo, 
voltando o rosto para trás ao descobrir o que aí se cozia. As extre-
midades despidas dos falecidos boiavam no interior, juntamente 
com feijões, batatas e outras verduras. A carne mal sangrada vira-
ra o caldo preto e, ainda que não desprendesse um cheiro desagra-
dável, a visão daquelas extremidades fora do contexto que lhes era 
próprio, causava nela uma forte repulsão. Recuou uns passos an-
tes de cair na erva. Ficou sentada a olhar para a panela, sempre 
com a tentação de voltar a debruçar-se sobre ela. Sentiu a fome a 
mexer-se no estômago à medida lhe chegava o recendo que exala-
va o recipiente. Olhou novamente para os cadáveres que boiavam 
na beira da lagoa. Procurava esquecer a necessidade de alimento, 
cogitando sobre o que fazer com os corpos dos soldados. Reparou 
no lume que aquecia a panela e alçou-se para calcular a grandeza 
do lume precisa para queimar os corpos. Olhou ao redor procu-
rando a madeira necessária para a fogueira, mas, nesse momento, 
lembrou-se do o recheio da vivenda, todos aqueles elementos sem 
préstimo, mas que arderiam bem e de forma rápida por baixo dos 
soldados. Apartou a panela para um ponto próximo da vivenda e 
começou por tirar da morada tudo o que pudesse ser utilizado 
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como combustível. Ia construindo uma montanha ao lado do 
lume já aceso. Juntou também a lenha que circundava a vivenda 
selecionando a mais grossa, para que continuasse a arder ainda 
depois de os corpos serem consumidos pelo lume. Pouco a pou-
co, foi deslocando os corpos e colocando-os sobre a lenha, que foi 
arrumando para fazer uma superfície estável que aguentasse o 
peso. Quando tudo esteve pronto, com os corpos colocados sobre 
a madeira, acendeu o lume com aquele que já ardia ao seu lado e 
afastou-se para verificar o resultado. Estava muito cansada e o 
fumo ardia-lhe no interior dos olhos. Os materiais sintéticos que 
continha a madeira escureciam o céu, deixando um cheiro muito 
forte. Ela afastou-se ainda mais para não respirar aquele ar poluí-
do e sentou-se na porta de entrada da vivenda, olhando para a 
fogueira. Assim que o fogo pegou nos corpos, o fumo mudou e o 
cheiro a gordura queimada tornou o ambiente irrespirável. Não 
conseguiu evitar a náusea, mas com o estômago vazio, eram ape-
nas os fluidos azedos que corriam pela garganta, deixando uma 
queimadura interna que lhe produzia uma dor insuportável. 
Avançou para a água inclinada para a frente e, procurando um 
lugar longe dos restos sanguíneos, deitou-se com a cara no chão 
introduzindo toda a água possível na garganta que ardia. Respira-
va muito depressa, com o coração a bater forte no peito. A vista 
nublada pelas lágrimas que, misturadas com as partículas que 
portava o fumo, escorregavam pretas pelo rosto até chegar à água 
doce da lagoa que se tingia com os corpos descompostos pelo 
lume dos cadáveres que caiam dos olhos de Emaline. Alçou-se 
novamente e caminhou para a vivenda fugindo ao lume. Entrou 
depressa e fechou a porta atrás de si. Sentou-se na cozinha, ao 
lado da mesa e aguardou um bocado tentando recuperar-se do 
mal-estar. Pouco a pouco foi recuperando a calma. O coração 
deixou de bater com tanta força e a respiração abrandou. Com o 
braço estendido sobre a mesa, batia a superfície ritmicamente 
numa melodia que repetia uma após outra vez. Levantou-se da 
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cadeira num salto e avançou até à porta, abriu-a e viu lá a panela 
pegada à fachada. Hesitou durante um instante e recuperou-a 
para o interior colocando-a na mesa da cozinha. Caminhava ao 
redor olhando para o centro. O coração começou a bater muito 
depressa e as pernas tremiam como se não aguentassem o peso. 
Sem pensar mais, achegou-se a ela e, introduzindo uma mão no 
interior, deu umas voltas a procurar algum elemento sólido entre 
o caldo escuro. Uma extremidade posterior saiu da panela e Ema-
line levou a uma mão ao rosto para evitar a náusea. De olhos fe-
chados desprendeu um bocado da carne, que de desfazia com fa-
cilidade entre as falanges devido ao excesso de cozedura. Introdu-
ziu-o na boca e com a língua o desfez lentamente. Mantinha os 
olhos fechados e a expressão de dor e nojo que definiam o seu 
estado. Descobrir que aqueles soldados podiam salvar-lhe a vida, 
fez com que continuasse a comer daquela perna. Sentou-se na 
cadeira segurando ainda a carne entre as mãos, sentindo como 
percutia contra as paredes da garganta danadas e chegava ao estô-
mago vazio. Por um instante, a náusea voltou para desandar o 
trajeto daquela carne, mas ela conseguiu manter a comida no in-
terior fechando a boca e contendo a respiração. Exausta, devolveu 
as sobras à panela e recostou-se na cadeira, deleitando-se com a 
primeira refeição em dias.
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Uma forma esférica emergiu da água para desaparecer logo. Ime-
diatamente, uma pequena figura humana surgiu do mesmo lugar 
onde anteriormente divisara a esfera e Emaline concentrou nela 
toda a atenção. A poucos metros da margem a criança flutuava 
olhando com insistência para ela que ficava em terra firme. 

-Não consigo sair da água. –Disse.
- Então, por quê? – Disse ela. Um menino falava para Emaline com 

a sua voz aguda, o que acentuava a sua aparência de criatura indefesa.
-A pedra pesa muito. Dentro da água consigo levá-la comigo, 

mas quando chego à superfície os meus braços não conseguem 
aguentá-la e fico a poucos centímetros do exterior aguentando a 
pedra que teima em levar-me ao fundo.

-E por que não a deixas ir embora? – Perguntou novamente 
Emaline.

-Eu quero esta pedra.
-Então permite que te ofereça a minha ajuda. – Disse ela es-

tendendo as extremidades para o menino.
-Mas ela é a minha pedra. – A criança perdeu-se novamente 

nas profundidades mostrando com um trejeito sentir-se ofendido 
e Emaline ficou sentada na erva ainda um bocado, esperando que 
aquele menino voltasse a aparecer. O sol ocultava-se por trás dos 
outeiros e sobre a massa de água. Ela escolheu uma pedra muito 
pequena que repousava ao seu lado sobre o relvado e lançou-a à 
água com a esperança de que o menino gostasse daquela diminu-
ta e leve mais do que da sua grande e pesada carga, mas ele não 
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voltou a emergir. Sem vontade para voltar para casa, deitou-se no 
prado com as mãos recolhidas atrás do pescoço. Com o crânio 
ligeiramente levantado sobre o chão, seguia com o olhar o avanço 
do sol até que a noite chegou anunciada pelas cores que ilumina-
vam o céu. Por um instante, pensou em ficar parada aguardando 
pela friagem trazida pelo vento do norte. Fechou os olhos e espe-
rou sentindo como a pele resistia as baixas temperaturas. Na mo-
rada, atrás dela, o fumo saia da chaminé. Chamava por ela que re-
lutava a percorrer a distância que a separava do calor. Um rumor 
chamou-lhe, então, a atenção. Uma comitiva encabeçada por um 
homem de túnica branca que portava um estandarte acercava-se, 
seguindo o caminho, até à lagoa, muito perto da sua posição. So-
bre uns carros puxados por bois as figuras dos deuses e heróis de 
terracota e, atrás deles, um séquito de juízes e notários avançando 
com passo lento. Pararam na beira da água, onde rematava o ca-
minho. Seguindo um ritual muito estrito, soltaram os bois do seu 
jugo e empurraram o carro com as figuras de barro para a água. 
A comitiva observava com calma como aquelas figuras iam per-
dendo a forma, à medida que a água, por capilaridade, avançava 
consumindo a estrutura. Ela levantou-se a avançou cara o grupo 
que permanecia parado enquanto as esculturas se diluíam.

-A guerra terminou. –Disse o homem do hábito. – É tempo de 
mudar os velhos deuses e heróis por outros que representem hoje 
a nova forma de compreender as relações humanas. – Completou 
a frase com um aceno em que a mão direita se dirigia aos lábios e 
depois apontada para o céu. – Concluiu o movimento com uma 
exclamação que aguardou fosse secundada por todos os presentes. 
– Louvados sejam! – Juízes e notários assentiram ao mesmo tem-
po que repetiam a frase baixando o rosto cara o chão. Para surpre-
sa dos presentes, as ondas que quebravam nas margens da lagoa 
inverteram o sentido do avanço, quebrando num ponto central 
e mais profundo, onde se abriu um remoinho que absorvia tudo 
quanto boiava na superfície. O nível das águas começou a descer 
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pondo a descoberto tudo quanto um dia cobriram. Pouco a pou-
co, o que um dia fora o caminho ficou desimpedido ao trânsito, 
permitindo que a comitiva continuasse o percurso de anunciação 
do novo credo. Emaline via como as figuras se perdiam na noite, 
descendo pelas profundidades da lagoa até à ponte que cruzava 
o rio. Iluminada por uma nova vontade caminhou até à morada. 
Ao abrir a porta, a luz do interior alumiou o prado que voltou a 
escurecer assim que ela fechou a porta atrás de si. Nesse instante, 
um homem cravava um poste no chão ao mesmo tempo que se 
segurava a ele com cordas de diversa feitura e atravessava o seu 
corpo despido com setas que procuravam uma ferida aberta, en-
quanto bradava.

-Eu não renuncio. Poderão mudar a história, desconstruir a 
memória, mas não conseguirão que acredite noutros deuses além 
do meu próprio e único ser. Eu sou um e toda a humanidade. Sou 
a força que move o mundo. Quem pode dar ou tirar a vida. Sou 
o alento do deus único e ofereço-me com a forma das suas mãos 
sobre o meu corpo. 

Emaline apagou a luz após ter-se deitado na cama. Sentia as 
extremidades frias em contacto com os lençóis. Encolheu-se para 
aproveitar o calor. O lume consumia os últimos restos de madeira 
projetando a sua luz sobre as paredes do quarto. 
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Via passar, como tempo atrás, os migrantes carregados com 
as seus pertences por diante do vidro da cafetaria. Virou-se 

para o interior contente de ver aquele local reabilitado. A rua 
ainda mostrava os restos resultado da contenda, espalhados e for-
mando cômoros que aguardavam o seu momento para serem re-
colhidos. O sol iluminava as mesas e de cozinha chegava o rumor 
da louça que antecipava a chegada do almoço. Naquele instante, 
um anjo despido avançava pela rua a grande velocidade sendo 
perseguido pelas forças da ordem.

-Contra a ocupação, têm de dar um primeiro passo por si pró-
prios! –Anunciava enquanto as asas, confeccionadas com papel 
higiénico, se desfaziam em pequenas partículas perdendo-se no 
ar. 





Diz-me o teu nome
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Embora as horas já tivessem terminado, os minutos corriam 
pelo quarto, escorregando pelas paredes como água numa ca-

choeira.
«Não há mais história! Não há mais história!» Ela permanecia 

deitada na cama, com as pernas abertas e as falanges a brincar 
com fruição entre os lábios da vagina.

«Se mal te lembras de qual foi o jantar de ontem, como é que 
te importas por não conhecer o que aconteceu há alguns sécu-
los. Que seria de ti sem o magistral movimento das falanges que 
não tem outro significado além do percurso do imediato?» Ele 
sustinha os últimos segundos de memória na ponta dos dedos, 
observando-os com calma antes de esquecê-los irreversivelmente.

A luz do exterior refletia-se nas paredes do quarto, fazendo mais 
evidente a obscuridade da noite. Ela esparramou-se pela superfí-
cie do leito adormecida depois do clímax. Ele, perdendo o con-
tacto com o passado, deitou-se ao seu lado, achegando o próprio 
corpo até reconhecer as partes mais íntimas dela, que sorriu ainda 
com os olhos fechados. Ambos deixaram-se envolver pelo sono. 
Acompanhando a calma, o murmúrio e a vibração que chegavam 
espalhados pelas superfícies, à semelhança do ronrom dum felino. 
Os segundos correram a ocultar-se nos espaços mais inacessíveis, 
aproveitando a suspensão temporária da atividade por parte dos 
corpos em repouso. O  sussurro e o leve tremor tornavam-se mais 
evidentes. O soalho separava cada uma das tábuas que o compu-
nham, num rápido e pouco evidente balanço vertical, que seguia 
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o ritmo marcado pelo rumor. A roupa espalhada pelo chão parti-
cipou do tremor ao que sucumbiram todos os objetos que perma-
neciam no soalho. Subitamente, pequenos focinhos começaram a 
emergir pela madeira, pelo efeito da mandíbula superior de inú-
meros roedores que ascendiam de andares inferiores, impelidos por 
uma força desconhecida. Uma determinação tão brutal como a que 
vem definida pelo medo. O chão virou da cor daqueles animais, 
enquanto continuavam a aceder pelos, a cada instante, mais nu-
merosos buracos. Procurando fugir à instabilidade do pavimento, 
subiam pelas paredes da estância, assim como aos móveis e demais 
elementos que nutriam aquele cubículo. Debilitado pelo efeito das 
mandíbulas dos roedores, o solo começou a ceder naqueles pontos 
onde se inseriam os pés do leito. Alterado pelo inesperado balanço 
dele, o casal levantou-se procurando um lugar onde o pavimento 
não cedera pelo seu próprio peso. Ambos fundiram-se num abraço 
acurralados contra um canto ao lado da única janela. A luz do néon 
com o nome do hotel que chegava do exterior refletia-se nos seus 
rostos, em que o medo encontrava um lugar onde manifestar-se. 
Abrindo caminho até o andar superior, os inesperados visitantes 
desapareceram da vista da parelha que observava o estado atual da 
estância. O receio a caírem para um plano inferior fê-los permane-
cer muito próximos, atentos ao lugar onde pousaram os pés. Fora 
a rua ficou vazia, em silêncio. Entreolharam-se, a procurar algu-
ma solução. Ela tomou a iniciativa, afastando-se dele sem perder o 
contato, utilizando o corpo dele como um ponto de apoio necessá-
rio. Agarrou o caixilho da janela e alçou-se sobre ele. Afastou-se do 
seu companheiro e colocou os pés em alto. Fora, uma canalização 
das águas pluviais decorria até ao chão e mostrava-se como o úni-
co caminho possível para a descida. Corrigindo a sua posição, bo-
tou-se fora pegando com as duas mãos a canalização. Ele receou a 
queda e saltou para a janela. Quando esteve seguro, com os pés em 
alto e apertando o caixilho, olhou para ela que sorria com mãos e 
pés marcando a direção de descida. Ele reproduziu os movimentos 
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que ela fizera previamente, e ficou preso à canalização. Intranquilo, 
tentava acelerar o passo da sua companheira que o incitava para 
manter a calma.

Rompendo a tensão superficial da estrada, a baleia branca avan-
çava em direção a ambos que aguardavam na berma para atravessar 
a via pública. Aquele facto inesperado fê-los estacar, admirando a 
beleza do mamífero marinho aparecendo e ocultando-se entre a 
camada asfáltica, ao mesmo tempo que produzia leves ondas que 
se aproximavam dos companheiros admirados pelo nunca visto.

«É ela, a baleia branca. É o sinal. No seu interior ficaram os 
corpos solitários daquelas pessoas que perderam a memória». Fi-
caram parados, observando passar a baleia, molhando os pés com 
o betume que chegava à beira com as ondas que produzia o seu 
avanço. Depois uns minutos de espera, em que a baleia se perdia 
ao longe, cruzando a vila pela sua estrada principal e confundin-
do-se com a nuvem de poluição que envolve habitualmente as 
cidades, os minutos começaram a se espalhar pelas redondezas, 
caindo fluidos dos seus corpos imóveis. Concluída a esteira sobre 
o asfalto, ninguém tinha presente a passagem do mamífero, senão 
como uma vaga lembrança longínqua. Iniciaram o percurso em 
direção ao horizonte, pelo mesmo trajeto que o animal.

«Acreditas no passado?» disse ele, em um tom tranquilo, ao mes-
mo tempo que procurava a mão dela que caminhava ao seu lado.

«Acredito em tudo o que posso perceber pelos diferentes senti-
dos, no agora, no que está a acontecer. É possível acreditar em um 
passado de que não me lembro, ou construir um futuro que não 
posso prever?». Concluiu ela, apertando com força a mão dele, 
que sorriu ao cruzarem-se os dois olhares.

«Qual, então, o sentido do percurso?» Ele mantinha a vista 
posta na sua companheira que olhava para a frente a procurar 
alguma resposta.

«Viajar faz com que torna possível as coisas acontecerem» Ela 
tentou lembrar-se de algum facto que acontecera desde o começo 
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da viagem, que sentia como distante, apenas como o esgotamen-
to acumulado nas extremidades. «Um acontecimento que se fixe 
na memória, que se torne tão fulcral que não possa ser esqueci-
do nunca». Ela caminhava com a vista perdida nos seus próprios 
pensamentos. Não via o caminho, só o desejo de ver algo em que 
acreditar e encontrar assim um sentido a existência.

«Tenho medo de ficar sozinha no estômago da baleia». Ele 
ficou calado depois de compreender a importância da sua confis-
são. Exteriorizar um medo tão profundo era capaz de desencora-
jar o casal, de pôr em causa o motivo da viagem. Por sua vez, ela 
entendeu que aquele medo tinha conseguido permanecer. Mal 
guardavam as imagens do seu encontro casual com o mamífero, 
mas sim levavam consigo as consequências da perda total da me-
mória. Olhou para ele ternamente, como quem olha para uma 
criança que acabou de fazer uma apreciação que vai muito para 
além das suas capacidades como ser humano em formação. Aque-
la reflexão viera dar um sentido à viagem, muito ao contrário do 
que parecia perceber o seu parceiro.
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Ele acordou com a luz do sol percutindo com dureza nas pálpe-
bras fechadas. Ela repousava ao seu lado, sem estar consciente 

de que o dia abrira já havia umas horas. Ele levantou-se para ins-
pecionar o campo à volta. Durante a noite não tiveram possibili-
dade de fazer um reconhecimento minucioso de aquele lugar. O 
cansaço vencera a sua vontade de permanecer num lugar seguro, 
prevalecendo a ideia de se deitarem numa relva mole. Tudo pare-
cia em ordem à volta deles. Não via ninguém pelos arredores, o 
que lhe chamou a atenção. Não conseguia recordar quando viram 
pela última vez algum ser humano. Com medo, voltou-se para 
ela, que continuava na mesma posição. Inclinou-se sobre o corpo 
dela para observar um carreiro de formigas que caminhavam pelo 
seu corpo seguindo um trilho definido. O que para elas devia ser 
um objeto estranho, não tinha conseguido impedir o continuum 
do seu percurso. Ele viu que, respeitando sempre a fila e a dire-
ção da trajetória, caminhavam num ou noutro sentido. Brincou 
a interromper com um dedo o trilho, mais aqueles bichos, após 
um breve desconcerto, continuavam sempre conservando rigoro-
samente a fila. Reparou ao mesmo tempo em que o que ele intuiu 
ser o caminho de retorno era utilizado por indivíduos que por-
tavam algum tipo de resto nas suas mandíbulas. Nesse momento 
ela acordou, admirada de ver o seu companheiro tão próximo do 
seu corpo imóvel.

«Viste? São formigas». Ele sorria ao mesmo tempo que apon-
tava com o dedo.
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«Não vi, não». Ela quis tirar o corpo dele de acima do seu. Ele 
ergueu-se rapidamente e pôs o seu corpo amparando da luz o ros-
to dela, que limpava a roupa com um movimento brusco da mão.

«Tu crês que as formigas têm memória?» disse ele, procurando 
uma posição do seu corpo em harmonia com com os movimen-
tos dela, para continuar a oferecer-lhe toda a sombra que o seu 
corpo era capaz de projetar.

«As formigas não precisaram de ter memória, elas têm o seu 
instinto mais uma linguagem própria. Elas podem escrever na 
terra para marcar um percurso. Isso são os feromónios». Ela le-
vantou-se também deitando as mãos ao cabelo. 

«Como recordam as formigas o jeito de interpretar o seu idio-
ma?» Ele procedeu a colocar a roupa dela, sem ordem depois de 
uma noite deitada no chão.

«Do mesmo jeito que tu e eu podemos perceber o que o ou-
tro diz. Ambos conseguimos esquecer-nos do que fizemos ontem, 
mas não perdemos a capacidade de interpretar um texto escrito. 
Desconheço o motivo, mas sei que é assim». Ela afastou as mãos 
dele e procurou novamente o caminho dando uns passos para um 
lado e para o outro. 

No momento em que eles recomeçaram o percurso, as formi-
gas espalharam-se pela silhueta que os seus corpos formaram so-
bre a relva e, utilizando a força das suas mandíbulas, levantaram 
aos poucos cada uma das folhas de erva, até as deixarem como 
antes do repouso de ambos. Hidratando-se com os últimos minu-
tos do tempo deles que resvalara dos seus corpos antes da partida, 
a relva medrou ainda uns centímetros acima daqueles seres que 
ficavam ocultos pela vegetação. 

«Sabes que não poderia separar-me de ti?» Disse ele voltando-
-se para ela, que escrutinava o horizonte à procura de algum sinal 
que indicasse o caminho certo.

«Não é conveniente, juntos temos mais hipóteses de sobrevi-
ver a esta viagem» Respondeu ela,  quase sem olhar para ele.
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«Refiro-me a que não poderia mesmo. Acho que estou a apai-
xonar-me por ti» Esclareceu finalmente ele. Ela parou subitamen-
te, mas continuou de seguido, evitando mostrar algum gesto de 
surpresa. Continuou a caminhar sem dar resposta. Internamente 
sabia que a inocência dele o levava  a acreditar nos sentimentos 
que em momentos de debilidade podem dominar o subconscien-
te. Não pôde evitar o sentimento de culpa por ter propiciado, 
eventualmente, momentos íntimos entre ambos. Pensou em que 
a sinceridade, nesse caso, poderia trazer consigo a divisão da já 
fraca união.

Ao longe, as luzes duma vila, mudaram o humor de ambos. 
Os passos mais velozes concorriam com o cansaço. Ela ficava 
para trás, enquanto ele continuava sempre um par de passos por 
diante. Sorrindo, voltou-se para ela, que suava inclinando-se para 
contrair o diafragma com ajuda do impulso duma mão debaixo 
das costelas. Abrandou a marcha e pegou na sua mão para a aju-
dar a continuar. Ambos correram em direção ás primeiras luzes.
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Escolheram à vontade o lugar. Sentaram-se mirando para os la-
dos à procura de alguém a quem dirigir-se. Ele colocou os co-

tovelos na mesa e mergulhou o rosto nas mãos viradas  para ele. Ela 
voltou-se para o exterior, seguindo com a olhada as poucas pessoas 
que caminhavam lá fora. Pelo pouco movimento que se aperce-
bia nas ruas, parecia uma hora diferente. Dava a impressão de ser 
muito cedo, o instante em que a cidade acorda. Ele tinha muita 
fome, e não duvidava em mostrar certa impaciência. «Não vem 
ninguém. Vamos ter que cozinhar nós o nosso próprio pequeno 
almoço» Ela não quis olhar para ele, e centrou-se nas nuvens que 
cobriam o sol de maneira intermitente. Ele pegou nos guardanapos 
e começou a construir figuras com eles. Figuras com diversas feitu-
ras que aumentavam o seu número de maneira incontrolada. Ela 
olhava de esguelha para o seu industrioso companheiro, voltando 
rapidamente a vista para fora, de forma a não encetar uma disputa. 
Quando aproximadamente um terço da mesa estava ocupada pelos 
animais, barcos, aviões, prédios e objetos vários, ela decidiu inter-
vir. «Vai ser melhor ires ver se há alguém na cozinha». Ele deixou de 
brincar às invasões animais com os bonecos de papel e alçou-se com 
uma inesperada determinação. Caminhou entre as mesas até o bar 
e introduziu-se na cozinha. «Está lá alguém?» Ouvia ela da mesa a 
progressão do seu parceiro. Pouco depois, viu que ele se aproxima-
va da mesa em silêncio, comendo num croissant. «Há uma mulher 
na cozinha. Vem logo. Mas, deu-me isto em compensação pela es-
pera». Ela ergueu a vista assim que a mulher, com uniforme bran-
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co e o nome do estabelecimento impresso sobre o peito direito, 
apareceu por trás do bar. «Posso trazer alguma coisa aos senhores?» 
A empregada sorria segurando um caderno de notas e uma cane-
ta pronta para ser utilizados. «Para ele uma malga com leite para 
acompanhar o croissant e para mim um pequeno-almoço britânico 
e um chá preto» Ela seguiu os movimentos da caneta, enquanto ele  
engolia os últimos restos do croissant antes de tomar novamente a 
palavra. «Mais um pequeno-almoço britânico» disse ele engolindo 
ainda o doce. Depois de um novo sorriso, a empregada desandou 
perdendo-se no interior da cozinha. Ele, intuindo a próxima chega-
da do pequeno-almoço, começou a arrumar os bonecos, retirando-
-os para um extremo da mesa. Ela continuava com o olhar perdido 
nalgum lugar desconhecido do exterior. Com a mesa limpa e eles 
aguardando pelo pequeno-almoço, apareceu novamente a empre-
gada, com o seu sorriso incombustível, segurando o caderno e a ca-
neta. «Peço desculpa pela demora. Posso trazer-lhes alguma coisa?» 
Disse disposta a tomar nota do pedido. «Mas, não estou a perceber, 
fizeram já encomenda» replicou ela com o olhar posto no caderno. 
«Deve ter escrito no seu caderno alguma coisa» A empregada, visi-
velmente nervosa, tentava manter o sorriso ao mesmo tempo que 
fixava o olhar na sua interlocutora. «Não é possível, ainda agora 
venho da cozinha. Quando lá fui, vocês ainda não estavam cá» Ela 
fez uma pausa para não se tornar louca e respondeu «Se faz o favor, 
pode deixar-me ver o seu caderno?» A empregada estendeu a mão 
oferecendo aquelas páginas escritas. Inspecionou a primeira, que 
estava em branco, virou aquelas que estavam volvidas para a parte 
superior e viu que em cada uma havia tão só linhas ondulantes que 
não expressavam nada compreensível. Ela virou-se para empregada 
oferecendo novamente o caderno. «Você percebe alguma coisa do 
que está aqui escrito?» Houve um silêncio durante o tempo em que 
a empregada lia os pedidos do caderno. «Peço desculpa à senho-
ra, mas este caderno deve ser da minha colega, eu não percebo o 
que ela deixou escrito. Vou lá buscar o meu caderno» A empregada 
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abanava pelo nervosismo, andando muito devagar. Pôs uma mão 
sobre o balcão e virou-se para os seus clientes sorrindo. «Posso tra-
zer alguma coisa aos senhores?» Ela e ele voltaram-se para ela com o 
rosto descomposto pela surpresa do que estava a acontecer. Houve 
um silêncio em que ninguém se moveu, mantendo as expressões 
intatas. Os minutos escorregavam pelo corpo da empregada até 
inundar a superfície de chão ao seu redor. Pouco a pouco o solo 
tornou-se uma superfície instável, onde os objetos aboiavam sem 
chegar a quebrar a tensão superficial. Por toda a parte, apareceram 
bichos de todo o género, que subiam pelas paredes afastando-se do 
chão. Nesse instante, a empregada alçou-se ligeiramente sobre um 
solo que flutuava, antes que as mandíbulas abertas duma grande 
baleia branca aflorassem da parte inferior, engolindo o corpo dela 
por completo. Depois de erguer mais de metade do corpo sobre a 
superfície da cafeteria, a baleia caiu de lado, mergulhando de novo, 
deixando para trás a desordem própria do seu deslocamento, sobre 
um chão novamente firme. 

O casal ficou parado sem saber como havia de agir. Imediata-
mente ela olhou para o seu amigo, que permanecia com a vista 
fixa no lugar onde a empregada acabava de desaparecer. Parecia 
não responder a nenhum estímulo. Ela pegou nele com a mão no 
ombro, mas não obteve resposta. «Alberte! Alberte! Diz alguma 
coisa, responde!» Ele mantinha a posição, não conseguia desfazer 
a postura. Ela levantou-se sobre a mesa e obrigou-o a olhar para 
si. Ele tinha a atenção fixa algures na sua mente. Deu-lhe uma bo-
fetada que não teve o mínimo efeito. Deu uma segunda, até uma 
terceira antes de ele acordar. As lágrimas caíram-lhe dos olhos ao 
ver a sua companheira. Avançou para a abraçar. Ela recolheu-o 
no peito e bateu suavemente com as mãos nas costas dele. «Não 
quero ficar no estômago da baleia. Não quero» Ela permaneceu 
em silêncio sem saber o que dizer. Os segundos fluíam pela mesa, 
vincando as marcas que o tempo fora deixando na sua superfície. 
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O dia caia pesadamente sobre as ruas, derretendo o betume e 
fechando os estomas das folhas de todas as árvores, que caíam 

languidamente como numa profunda depressão. Os dois caminha-
vam sem uma direção certa. Uma brisa trazia um cheiro salgado 
que os fez recordar uma infância cheia de momentos brincando na 
praia. Decidiram avançar naquela direção, como se um instinto na-
tural ditasse os seus desejos. Os prédios foram ficando para trás, co-
meçando uma paisagem carregada de terras cultivadas, em ambos 
os lados, com milho dando a sombra que incidia sobre o trilho que 
se estreitava. Uma via por onde mal se conseguia caminhar em fila 
conduziu-os através de um pinheiral até aos primeiros indícios de 
costa. Lá ao fundo ouviam-se as ondas a bater contra os rochedos e 
o chão de terra cobria-se de areia. Os pés afundavam, o que tornava 
o caminhar uma tarefa lenta e complexa. Assim que viram a água, 
ele rompeu a correr em direção à beira, parando apenas quando se 
apercebeu da humidade a atravessar os sapatos. Sentou-se a poucos 
centímetros de onde chegava a força da maré para tirar a roupa 
toda. Ela, fazendo uma pausa lá onde os pinheiros ainda conti-
nham o sol, olhou para um lado e para o outro à procura de alguma 
presença que, caso existisse, não se tornou manifesta. Ele brincava 
na beira, sem juntar a coragem suficiente para se meter mais. Ela 
sentou-se com as costas encostado no tronco duma árvore. Gostava 
de ver a luz refletida na superfície do mar a distância. Olhava para 
o horizonte procurando algo mais, se calhar uma miragem, uma 
porta para outra realidade. Deteve o olhar em duas ilhas ao longe. 
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Ambas como uma imagem especular uma da outra, a não ser por 
um único elemento que se destacava de cada uma. Na primeira, 
à direita da sua posição, uma pequena edificação, de construção 
sólida e estrutura em forma de cubo. A segunda, à mesma distância 
que a primeira, mas situada à esquerda da sua posição, a ilha com 
uma árvore situada na parte central cujos ramos cobriam grande 
parte da superfície total. Ela ficou admirada pela visão. Mal conse-
guia reconhecer algum outro elemento. Escrutava o horizonte para 
descobrir indícios de vida nalguma delas. Aproximou-se do mar, 
para ter outra visão dos dois elementos ao longe. Não conseguiu 
saber mais. Percorreu a linha de costa com a vista, à procura de 
alguma ligação entre a terra e as ilhas. Sem qualquer ideia de como 
chegar lá para ampliar o seu conhecimento e tendo toda a praia 
deserta, com uma brisa suave que fazia descer a temperatura geral 
ao ponto de tornar agradável o passeio, começou a caminhar para o 
extremo mais distante. Atrás dela ficava ele, absorto nos seus jogos 
com a areia. As ondas quebravam muito perto da costa e o seu som 
envolvia tudo. Sem outros estímulos a que prestar atenção, ela cria-
va hipóteses sobre o sentido daquelas duas ilhas, tentava recordar 
outras ocasiões em que lugares como aqueles foram encontrados 
por ela, mas o seu passado estava coberto por uma névoa que impe-
dia de mostrar imagens nítidas. Olhava para os seus pés, avançando 
pela linha entre terra e mar, com a vaga molhando apenas até ao 
tornozelo. Reconheceu por um instante aquela situação. O rumor, 
o tacto com os grãos de areia debaixo dos pés, a friagem da água na 
pele. Fechou os olhos e viu uma menina com um vestido branco 
a brincar pela praia. Corria sem direção definida, mas, periodica-
mente, volvia a vista para se certificar de que duas pessoas adultas 
continuavam lá, a observá-la. Sentia uma sensação de segurança 
ao ver aquelas duas pessoas sorrindo e correndo também na mes-
ma direção. Uma imensa felicidade atravessou-lhe o corpo, capaz 
de dominar todos os seus movimentos. Acordou do seu devaneio 
com uma voz que se filtrava entre as vagas que projetava a maré. 
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Virou-se para ele, mas ficava longe demais para ser ouvido. Virou o 
pescoço para reconhecer toda a zona, mais não viu ninguém. Con-
tinuou a caminhar ainda um bocado antes de voltar a ouvir a voz. 
Desta vez olhou para o mar que continuava com o monótono bulir 
das ondas. Entre o movimento ondulante pareceu-lhe distinguir 
um objeto flutuando na superfície. Lá uma mulher fazia sinais, 
segurando os remos com que pretendia dirigir-se para a costa. Ela 
aguardou pela mulher que continuou a remar ao ver que a destina-
tária do seu pedido de auxílio já dera pela sua presença. Assim que 
os remos bateram na areia, a mulher tentou descer da embarcação, 
mas ainda era fundo de mais para se descer facilmente, pelo que 
que ela foi buscá-lo, tentando trazer a embarcação para a areia. 
«Muito obrigada» disse a mulher, pousando os pés em terra firme. 
«É muita a corrente nesta hora. Não estava certa de  conseguir arri-
bar» Ele, à distância, observava as duas trazendo a barca à praia. A 
curiosidade, assim como certo temor, aumentaram o desejo dele de 
estar em companhia da sua amiga. Num sentimento em luta com 
a sua conduta tímida, fez com que começasse a andar alternando 
uma breve corrida com uma caminhada lenta e pausada. 

«Vem de muito longe?» Disse ela, limpando as mãos depois de 
ter arrastado a nave uns metros pela areia. «Muito longe não pode-
ria com esta barca. Saí da ilha assim que vos vi chegar à praia» Ela 
ficou com curiosidade. «A senhora mora na ilha?». Aguardava com 
impaciência a resposta da mulher que não chegava tão logo como 
ela desejaria. «Vivo, sim. É a minha casa». Ela continuava a olhar 
para a sua interlocutora. «Mas na ilha há só apenas uma casa». A 
mulher volveu-se para o oceano. «Aquela lá não é a minha ilha. 
A minha é a da árvore» Ficou decepcionada ao ver que não era 
evidente a sua proveniência. «Moro lá eu sozinha. Trata-se da ilha 
Solidão. A do outro lado é a da minha irmã, a ilha Comunicação. 
Venho só a terra para conseguir aquilo que a ilha não é capaz de me 
proporcionar. O meu trabalho não me permite perder muito tem-
po» Cada palavra que a mulher adicionava à conversa dava para fa-
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zer um novo cento de perguntas. «Que trabalho é esse» perguntou 
ao fim. «Refletir. Conservar os dados que a memória obtém para 
serem processados e  tirar conclusões. Um ato propriamente hu-
mano. Não como aquele que fazem as máquinas. Eu não gosto de 
acumular dados, eu sou muito mais seletiva. Com base nisso avalio 
e procuro sentimentos que tenhem a ver com cada conclusão» A 
mulher sorria ao descrever as suas competências profissionais. «O 
principal problema do meu trabalho é não ter a quem comunicar 
os meus achados» O rosto mostrou um aceno de resignação. «Então 
a ilha de Comunicação?» Disse ela ao mesmo tempo que a mulher 
ia mudando a expressão. «Não, eu lá não vou nunca. Uma mera 
acumulação de dados, muitos inservíveis por serem falsos ou in-
completos. Para refletir, para encontrar saída aos principais dilemas 
é preciso morar na calma, na solidão, sem o ar poluído que produz 
a multidão. Sem esse barulho que é o nada, a incomunicação». Para 
ela havia muitos espaços vazios/vagos em todo aquele discurso, mas 
receava incomodar a sua interlocutora. «Mas a memória. Onde é 
que mora uma memória se lá não acontece nada, se não tem conta-
to com o exterior?» A mulher sorriu com sonoras gargalhadas. Não 
podia mesmo parar de rir, enquanto ela observava desconcertada a 
sua reação. «O mundo é muito simples. Os interesses de uns são os 
prejuízos dos outros. Se você não tiver dúvidas de quais são uns e 
outros, consegue fazer um diagnóstico acertado da situação. O que 
é preciso avaliar então são as consequências que cada situação gera 
nas pessoas. Isso é o verdadeiramente complexo. Avaliar e resolver 
os problemas derivados. Os desequilíbrios que são produzidos na 
nossa mente são muito mais difíceis de resolver do que os motivos 
que os provocaram na vida real. Por isto, para evitar acontecimen-
tos prejudiciais é peremptório solucionar os males que habitam no 
nosso cérebro» Ela pensava nas palavras da mulher sem acreditar 
completamente. Então chegou ele, arfando e com uma mão no 
peito. «Tudo bem?» Conseguiu perguntar ele, depois de os seus 
pulmões apanharem um pouco de ar e conseguirem retê-lo durante 
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um instante. Ambas, entreolhando-se, não responderam a sua per-
gunta, pelo que ele, apercebendo-se da distância que o separava das 
duas mulheres optou por calar.

«Mas vem ver. Gostaria de mostrar-te a minha morada» Ao 
tempo que anunciava a sua vontade de de a levar à ilha, começa-
va a empurrar a nave para água novamente. Sem dizer nada, ela 
continuou os movimentos da mulher e ambas subiram à barca no 
momento em que esta deixou de tocar a areia. «Tu não vens?» Ao 
ouvir as palavras dela, ele subiu depressa à nave que boiava, antes 
de iniciar a partida.
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«Então tu estás apaixonado?» Disse a mulher ao mesmo tempo 
que o convidava a sentar-se ao seu lado de costas para a árvore. 
«Não poderia falar de amor. Estou a perder a memória, e o amor 
é algo que recordaria, caso o tivesse experimentado. Ela acom-
panha-me, e isso dá-me segurança» Ele tinha os olhos postos no 
chão, longe dos da mulher que o fitava. «Qual é a última situa-
ção importante para ti de que te lembras?» A mulher pousou a 
mão no ombro dele, que olhou para a mão e volveu o rosto para 
chão. «Não se trata de uma recordação, é mais um sentimento. 
Tenho medo da baleia» Ela afastou a mão do corpo dele. Fez-se 
um silêncio, que a mulher aproveitou para observar a ilha à pro-
cura dela, que recompunha as cuecas depois de urinar no lugar 
mais apartado, naquela circunferência quase que perfeita. «Con-
sigo ouvir-vos, isto é muito pequeno e há apenas uma árvore». 
Ela parecia incomodada pela confissão dele, que mantinha a vista 
posta sempre no mesmo ponto. «Não há nada de que te recordes 
porque não há nada que o teu cérebro interprete como digno de 
recordar. Nunca quiseste ter um sentimento que perdurasse no 
tempo, uma emoção tão forte que não desejasses prescindir dela? 
Algo semelhante ao teu medo à baleia?» A mulher mantinha o 
olhar posto nela que se aproximava. Fitava o seu rosto para evitar 
que dissesse algo inoportuno durante a conversa que mantinha 
com ele. «Acredito que se recordasses a baleia, também conse-
guirias recordar qualquer outro momento da tua vida, desde que 
ele fosse significativo para ti. Para ti a companhia é apenas um 
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estímulo, a necessidade de um ponto de referência» Ele afundou 
entre as pernas e com as mãos cobriu a cabeça. «E então, isto é 
tudo o que fazes?» Ela olhava ao redor procurando alguma outra 
coisa. «Na verdade não, ás vezes também escrevo» A mulher de-
fendia-se dos ataques, que evitava o seu olhar. «Agora que come-
ças a interpretar como te sentes, podes vir sentar-te connosco. Eu 
não sou a tua inimiga e ele  vai querer-te quando perceber que tu 
és a única pessoa que permanece na sua memória, mesmo depois 
de ver como o tempo passado escorrega líquido, segregado pelo 
seu corpo» A mulher tendeu uma mão para ela que escrutinava o 
horizonte tão só para não mostrar as lágrimas. «Há quanto tem-
po que vocês se conheceram? Estou certa de que ao passo que tu 
amadureces, ele fica como quando se viram pela primeira vez. A 
velhice não nos faz parecer crianças como dizem, é que com ela 
somos crianças mesmo. O seu tempo está a acabar, mas ele não 
está ainda consciente». Ela caminhou até à beira, agachou-se para 
apanhar uma pedra e levantado-se novamente lançou-a ao mar. 
Este devolveu um som que chegou da névoa que cobria a massa 
de água. «Odeio este lugar. Odeio a solidão e o silêncio. Quero é 
ir-me embora» Ela permaneceu parada, de pé, de costas para os 
seus interlocutores. Ele via escorregar os seus últimos minutos 
vividos confundindo-se com as pedras do chão. «Vai-te embora, 
mas com esta névoa aconselho-te para não ires mais longe do que 
a outra ilha. Podes apanhar a minha barca. Amanhã poderás che-
gar à costa» Ela duvidou ainda um bocado antes de se aproximar 
da nave. «Não irás precisar dela para ir procurar o que a ilha não 
te proporcionar?» A mulher sorriu. «Tudo volta sempre com a 
maré a ocupar o seu lugar» Ela empurrou a nave até ela boiar na 
água. Sentou-se depois de subir e pegou nos remos com força. Ele 
começou a chorar sem saber ainda o motivo.
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«Não há mais inferno que a ignorância. É assim como tudo é 
lícito, porque o todo é conhecimento». A mulher escrevia diante 
dum ecrã, ao mesmo tempo que filas superpostas de outros como 
aquele que mostrava os seus pensamentos, retinham imagens 
cambiantes num processo constante de reprodução. «Entra, não 
fiques na porta» Disse sem voltar os olhos. «O pior desta soli-
dão é a falta de contacto» A mão esquerda continuava a escrever, 
colocada sobre o teclado, mas a mão direita baixou até às coxas. 
Abriu as pernas nuas, só cobertas parcialmente por um casaco 
comprido. «Só uma coisa deves saber, se desejas ficar. Nunca tires 
a roupa, a partir deste momento esse será o meu trabalho. Ela 
nunca quis respeitar esta norma. Antes de partir disse-me que não 
voltaria nunca, mas hoje te deixou vir a ti» O movimento por bai-
xo do casaco aumentava a velocidade. Recolheu os dedos da mão 
esquerda, ao mesmo tempo que vergava as costas, inclinando-se 
sobre si mesma. Depois da tensão dos seus músculos o corpo 
ficou calmo, repousando sobre a mesa. Alçou-se para mostrar o 
seu corpo despido, coberto apenas pelo casaco. Caminhou até 
ela e continuou a dar uma volta ao seu redor. Estendeu uma mão 
para sentir a textura do cabelo, enquanto ela permanecia esticada, 
aguardando qualquer reação da anfitriã. Continuou a dar voltas, 
uma após outra, mas aumentando a velocidade paulatinamen-
te. Subitamente, pegou com força no cabelo comprido que caia 
pelas costas. Empurrou dele, fazendo-a inclinar o crânio para a 
parte posterior. Vulnerável, não quis fazer nenhum movimento e 
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fechou os olhos aguardando tudo quanto pudesse vir. A mulher 
começou a desabotoar a blusa demoradamente. Recreava-se em 
cada fase do processo de separação de cada parte. Não procurava 
mostrar a pele despida, tão só libertar cada porção de corpo do 
contacto com o tecido. Percorreu todo o torso devagar, até ao 
abdómen, onde as calças interrompiam o percurso. Desabotoou 
também aquelas, mostrando as cuecas brancas ainda virgens, com 
essa inocência que vê na mão alheia o delito e não até agora o 
gozo. Só as rudes mãos de qualquer homem foram desflorar aque-
le mato ainda inculto. Introduziu os dedos por baixo do tecido e 
ela colocou-se na ponta dos pés, acentuando a expressão com os 
olhos fechados e as mãos muito abertas, a ambos os lados do cor-
po. O movimento dos dedos da mulher fez que ela sentisse o de-
sejo de se libertar das calças que a apertavam à medida que as suas 
ancas avolumavam pela necessidade de se expandirem devido ao 
desejo em progressão. Apanhou o tecido pela cintura procurando 
empurrá-lo para abaixo. Mas um súbito movimento da mão da 
mulher, que ainda segurava os cabelos dela com força, provocou 
que ela fizesse uma pausa inesperada. «Já te disse que esse seria o 
meu trabalho» As calças constringiram o corpo em dispersão com 
o clímax em andamento. «Não há prazer sem dor» De  forma 
repentina, a mulher afastou-se do corpo dela que implorava pelo 
orgasmo. Sem forças para se manter em pé, caiu no chão, levando 
imediatamente as mãos às coxas. Num único grito conteve todo 
o prazer. Ela respirava pausadamente deitada no chão. Procura-
va recuperar-se da intensidade do orgasmo. Abriu os olhos para 
mirar para a mulher que se mantinha a poucos passos dela, de pé 
com as mãos na cadeira,  a observá-la com um gesto de superiori-
dade. Ela alçou-se veloz e fez os movimentos precisos para juntar 
os lábios de ambas e ficar naquela posição o tempo preciso para 
explorar devagar o corpo da mulher por baixo do casaco. Sepa-
rando-se abruptamente, a mulher olhou para a mesa onde fica-
ram os ecrãs. «Está bem, vai embora, tenho trabalho. Havemos de 
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falar noutro momento» Avançou até à cadeira e concentrada no 
conteúdo daqueles, voltou a pulsar as teclas energicamente. Ela 
sentiu-se nua e apertou para si a roupa que se desprendia do seu 
corpo. A inércia fez com que desse um passo para a frente, mas 
abandonou-o quando já fora encetado por medo a uma resposta 
violenta. «O contacto é uma necessidade momentânea e nunca 
duradoura» Ela deu um golpe de olhos ao ouvir a sentença, antes 
de se virar e caminhar longe de onde a luz incidia. 

A morada parecia muito ampla, por enquanto a luz só tornava 
visível o espaço de trabalho e ela não conseguia de ver o final. 
Acomodou-se num sofá com as pernas encolhidas e próximas do 
resto do corpo. A escuridão fez-lhe lembrar a solidão do seu quar-
to de criança quando, chorando, berrava pela mãe que demo-
rava demasiado a chegar do quarto contíguo. Aquele abandono 
involuntário por parte dela fizera das noites cheias de pesadelos 
uma tortura tão grande que tornava a escuridão no único e mais 
terrível medo. Com o passar dos anos fora controlando aquele 
temor, mas, depois de ter conhecido a proximidade mais íntima 
que o seu corpo jamais tinha experimentado, e saber que aquela 
força residia num corpo que podia ver, mas não tocar, fez daquele 
momento um retorno àquele o seu maior delírio. 

«Os minutos líquidos também partiram do meu corpo» Ela ti-
nha plena consciência de que não estava a ser escutada. Continha 
as lágrimas no meio do escuro. 
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Ela abriu os olhos. A luz invadia a estância. O sofá estava co-
berto por uma manta e a silhueta do seu corpo intuía-se sob 

o tecido sintético. Descobriu dois espaços delimitados pelo tipo 
de móveis, mas sem nenhum elemento de separação física. No 
centro do quarto mais distante a mulher trabalhava incansável 
de frente aos ecrãs. Levantou-se e andou pelo espaço reconhecen-
do os elementos que o compunham. Sobre uma mesa descobriu 
um pequeno-almoço. Café quente, torradas com manteiga salga-
da, um croissant e um sumo de laranja. Sentou-se para degustar 
devagar cada uma das viandas. Acabou arrumando um pouco a 
loiça. Olhou ao redor para saber onde podia depositá-la, mas sem 
um lugar certo, resolveu juntar toda num mesmo ponto e conti-
nuar o percurso. Atravessou a fronteira irreal para o seguinte es-
paço. Observou-a com o seu casaco sempre aberto e sempre cain-
do pelos joelhos quase até ao chão. «Bom-dia» Ela aguardou um 
instante, antes de renunciar a uma resposta. Desandou e voltou 
a sentar-se no sofá, não sem antes encartar a manta que repou-
sava desordenada. Viu-se a si mesma fazendo todos os dias esse 
mesmo percurso, aguardando em silêncio a que a mulher tivesse 
um instante para ela. Subitamente reconheceu-se afrontado a sua 
partida, saindo da casa e pegando firmemente nos remos da em-
barcação. Considerou contar com força suficiente para reiniciar a 
viagem. Levantou-se sem pensar mais no assunto e avançou até à 
porta. Mal olhou para a mulher que continuava a trabalhar. Não 
aguardou nenhuma pergunta e não quis dar explicações sobre o 
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que estava para fazer. Fora, o sol percutia com contundência so-
bre as superfícies. O dia claro permitia ver ao longe. A ilha com 
a árvore parecia muito mais próxima que no dia anterior. Lá en-
xergou alguém a arrastar uma pesada carga até uma pequena em-
barcação ao lado da costa. Subiu à sua nave e começou a travessia 
até terra firme. Boiando no outro extremo viu aquela pequena 
barca avançando sem leme. Ninguém parecia guiá-la. Um facho 
alumiou na mão da mulher que permanecia perto. Uma esteira 
de fumo descreveu uma parábola até à embarcação que converteu 
no epicentro de uma coluna escura fruto do fogo que pegou na 
nave. Ela soltou os remos ao perceber o significado daquele ritual. 
Um tremor invadiu-lhe o corpo. Alçou a vista para ver a mulher 
que se despedia agitando o braço por cima do crânio. Temendo 
perder o controlo da nave e ficar à vontade da corrente, pegou no-
vamente nos remos e vogou com decisão cara a costa. A embarca-
ção em chamas avançava a favor da corrente, afastando-se da ilha, 
abalando nas ondas que a empurravam para cima e para baixo. 

Cansou antes de ver acessível a areia. Perdendo sensibilidade 
das extremidades anteriores, era incapaz de continuar com o mo-
vimento necessário. Soltou os remos para recuperar o domínio 
dos braços, mas um forte tremor era quem os dirigia. Sem forças 
para continuar e sem capacidade para pegar novamente naquela 
madeira que poderia impeli-la para a costa, deixou-se cair sobre 
a base da embarcação. Os remos caíram à água, mas ela sentia-se 
absolutamente incapaz de o impedir. Ficou lá, deitada, aguardan-
do a vontade da corrente e assumindo a derrota.
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Acordou na areia. Uma figura humana, não muito clara pelo 
efeito da sua visão imprecisa, percutia com um pau em dife-

rentes partes do seu corpo. Deteve-se assim que viu que ela rea-
gia. Levantou-se, ainda com a visão limitada pelas horas em que 
estivera dormida. Ao seu lado um menino, com o rosto marcado 
pelos anos, segurava ainda o pau, enquanto ela não dava sinais 
de querer continuar acordada. Ela tentou dar algum passo, mais 
as pernas mantinham com muitas dificuldades o peso do corpo. 
Aos poucos foi reconhecendo o que havia à roda. Viu a praia, a 
linha de costa e ao longe as duas ilhas que reconheceu de ime-
diato. Pouco a pouco foi recuperando forças, e com elas todas 
as capacidades. Concentrou a atenção no menino que mais se-
melhava um idoso com corpo de criança. Com o corpo despido, 
apenas um pedaço de pano cobria os genitais e uma boina sobre 
o crânio. A pele muito escura pelo efeito do sol acentuava as ru-
gas da pele, desidratada e cheia de pó. Ele fitava-a também com 
muito interesse. Um bocado mais longe, no meio da praia, pe-
quenos grupos espalhados estavam sentados construindo círculos 
na areia. «Quem são vocês e o que andam a fazer cá?» Ela olhava 
para os pequenos grupos que conversavam em voz muito baixa. 
«E nós quem havemos de ser? És tu quem vem de fora do lugar» 
Ele zurziu-a com o pau abalando muito próximo do seu corpo. 
Ela temeu uma possível agressão e deu alguns passos para trás, 
afastando-se do pequeno indivíduo. «Eu vim à praia» Respondeu 
entendendo que a atitude dele requeria uma resposta. «E, então, 
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de onde é que vens?» Ele pousou o pau, de forma que servisse de 
apoio. «Não poderia precisar. Tenho a impressão de ter andado 
a viajar há um monte de tempo, não  saberia dizer de onde [é 
que] venho, nem quanto tempo demorei a chegar cá» Ele, seguro 
de si próprio, sorriu sutilmente. «Somos nós os idosos, mais são 
os mais novos quem perde a memória» Ela ficou ensimesmada 
nas palavras do seu interlocutor. Inspecionou o seu corpo e com-
parou-o com o dele. Suavam-lhe as mãos. Os minutos do seu 
tempo procuravam uma forma de cair, de precipitar-se ao vazio 
rompendo a tensão superficial que os mantinha unidos a ela. «So-
mos reformados de diferentes atividades. Lá vais ver os grupos do 
transporte, dos serviços e os correspondentes ao sector primário. 
Eu sou funcionário público por isso fico cá sozinho» Ele falava 
quase para si, sem se importar muito de não ser escutado. «Então, 
não é que a velhice nos torne  crianças, é que a desmemória nos 
quer ingénuos» Ele ficou aborrecido por não ter a capacidade de 
monopolizar a conversa. «Mas vem menina. Vamos lá à sombra 
que este sol nos vai fazer muito mal» Ela deixou-se guiar até onde 
a areia da praia se confundia com as agulhas dos pinheiros caí-
das. «E vocês vêm cá passar o dia na praia?» Ele não percebeu a 
pergunta, olhou-a como se ela viera de um lugar muito afastado, 
com costumes também muito diferentes. «Nós viemos cá para 
aguardar pela baleia. Cada dia vimos das nossas casas a este lugar 
à espera do nosso momento. Há quem ande a fazer isto há mais 
de vinte anos. Há também quem morra antes de que a baleia che-
gue. Depois, lá, todos virão morrendo e a baleia sairá à procura de 
mais um para o seu bandulho» Fitava-o desconcertada. Ela pôs-se 
muito nervosa, as pernas começaram a tremer e tomou assento 
para prevenir uma eventual queda. «Mas, aonde vão os corpos 
que ficaram na baleia, se não morrem?» Ele sentou-se também. 
Aproximando-se dela por várias vezes quis encetar uma resposta, 
mas sempre encontrava alguma eiva no seu discurso que o fazia 
desistir. «A baleia é um não-lugar. O não-lugar que os outros nos 
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oferecem quando já não somos relevantes. É por isso que os re-
formados vêm cá e por que há quem pode morrer antes de chegar 
ao estômago da baleia» Ela escutava a olhar para a frente, para as 
duas ilhas enfrentadas física e emocionalmente pelo passado que 
nenhuma das duas irmãs queria esquecer. Mas, discernir entre 
se era possível ou conveniente manter aquela recordação omni-
presente escapava às suas capacidades nesse momento. Não que-
ria pensar mais, não queria continuar a ouvir aquele homem ou 
criança, ou que fosse aquele miúdo que falava como se tivesse as 
claves para decifrar o funcionamento do mundo. Levantou-se e 
começou a caminhar. Abalava para um lado e para outro, usando 
as pernas como pilares sem elasticidade capaz de conter o peso do 
corpo todo. Desde a posição do homem, ela aparecia e desapare-
cia entre as árvores afastando-se dele. Ele não quis interromper a 
sua espera. A resignação, frente a um futuro que havia de chegar 
cedo ou tarde, fazia-o ter um único destino que se materializava 
cada dia naquela praia, sempre vivo pelo desejo de não incomo-
dar a própria família com a sua presença, a de quem não tinha 
mais serviços a prestar, sem se aperceber de que era apreciado 
pelos seus mesmo por isso. 
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As primeiras gotas de chuva caíam sobre o asfalto para serem 
evaporadas e voltar assim ao ar, numa nuvem que se desloca-

va com a corrente de vento a poucos centímetros do chão. Essas 
mesmas gotas que batiam contra o vidro do seu quarto num hotel 
de estrada, situado a poucos metros do caminho, entre os pinhei-
ros, que acabada de deixar. Tombada na cama, olhava para o tecto 
tentando recordar rostos, instantes concretos, conversas e senti-
mentos que a situassem num contexto que servisse para avaliar o 
mundo ao seu redor. Apenas sombras lhe vinham à memória. A 
aflição de uma perda, a capacidade de perceber a solidão como 
única ferramenta para compreender os breves instantes de que 
era proprietária. Um exíguo passado ao qual não poder retornar 
nunca. Levantou-se para olhar fora. A chuva cobria as fissuras da 
estrada. O calor do interior parecia contrastar com as baixas tem-
peraturas do exterior, pelo que se dirigiu à porta com a determi-
nação de sair. As primeiras gotas deram na pele, mas depois, com 
a roupa enchoupada, o contraste de temperaturas entre o corpo e 
a água fazia agradável a permanência lá. Caminhou devagar pelas 
ruas solitárias. Só algum carro se ouvia ao longe. Uma pequena 
igreja chamou-lhe atenção. Uma planta quadrangular, uns muros 
grossos e sólidos com ínfimas janelas nos laterais e uma porta de 
madeira numa fachada limpa de mais ornamentos. Ao seu lado, 
a entrada para um cemitério. A brancura das construções no seu 
interior refletia a luz intermitente que penetrava entre as nuvens 
que portavam a chuva. Caminhava entre os sepulcros brancos 
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como vidoeiros. Inesperadamente, uma lona sobre uma sepultura 
tentando marchar com o vento, mais ainda fortemente atada pe-
las quatro esquinas do túmulo. Achegou-se para perceber o mo-
tivo último daquela estranha ocultação. Apenas um nome e uma 
data marcaram a superfície branca e chata. «É por causa desta 
chuva que derrete o mármore até chegar ao cadáver». Assustada 
virou sobre o seu corpo fazendo uma circunferência de trezentos e 
sessenta grãos. Agachado, com as mãos na terra que rodeava a se-
pultura, limpando aquele espaço da erva inoportuna, um homem 
sorria para ela que o mirava surpreendida. «Os mortos são frágeis, 
não reagem face à falsidade, a deturpação do passado ou das suas 
próprias palavras. Hoje não se percebe que estes não serão quem 
escreva o futuro. E é muito fácil recorrer a eles quando não se há 
nada para dizer. A chuva é mormente ácida, e o mármore só uma 
fraca coberta. É preciso defender aos mortos até dos seus próprios 
amigos em vida. A memória das pessoas nem sempre tem o rigor 
preciso, nem tão sequer a vontade de respeitar os seus desejos 
mais íntimos. A história, por sua vez, foi escrita por essa gente 
que quisera condicionar a malta» O homem sorria ao aperceber-
-se do temor dela que fixava os olhos nele, o que mostrava a su-
perioridade de quem tem poder e não o exerce. Ela deu um passo 
atrás. «Cuida-te dos teus amigos quando morreres» Aquele lugar 
tornou-se subitamente uma ameaça. Onde ficava a memória sem 
aqueles que construíram o presente. Correu como se a vida lhe 
escapasse em cada segundo. Saiu do cemitério sem um destino 
certo. As poucas pessoas que habitavam as ruas olhavam para ela 
desconcertadas. Foi ao chegar a um antigo cinema fechado que fi-
cou sem fôlegos. A ampla escada que dominava a beira da estrada 
serviu de assento para recuperar o ar até ao momento insuficiente 
por efeito da corrida. «Espero que alguém te lembre em vida» O 
homem sorria ao pé dela. Ele procurava uma reação que não se 
fez esperar. Ela alçou-se, deu uns passos de costas e virada para 
ele. «Crês que estava lá, no cemitério, como acreditas ver-me cá 
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agora. Mas não estava lá nem estou cá agora. A morte tem a capa-
cidade de nos tornar imortais, enquanto houver um espaço para 
nós entre os vivos. Sou apenas o fruto da tua memória que volta 
a ti. Sou apenas um texto escrito e publicado a que tu acedeste 
nalgum momento do teu percurso vital. Posso mostrar-me como 
o que sou agora, um desconhecido, ou mudar para alguém mais 
próximo» A figura dele mudou aos poucos, por meio duma som-
bra que distorcia a imagem. Em pouco tempo, descobriu-se um 
rosto conhecido. Era o Alberte que aparecia com a mesma forma 
daquele último instante juntos, antes de ela fugir de uma realida-
de que se revelava dura de mais. «Marchou aquela tarde na ilha. 
Foste porque acreditaste que aquele corpo derrotado era decerto 
também o teu corpo» Ela percebia o coração na palma das mãos. 
Acreditava poder tocar com o próprio sentimento que aflorava 
do interior até às polpas dos dedos. Até à mínima sensação se 
traduzia numa implosão que partia das extremidades para acabar 
no mais profundo do seu subconsciente, espertando todo tipo de 
recordações abrolhando como numa floresta que renasce. Viu-se 
de menina a brincar com a mãe nas imediações da sua casa natal. 
Percorreu sua infância, a morte do pai, as dificuldades económi-
cas posteriores, assim como a enfermidade da mãe, tão querida, 
a dor da sua ausência depois de anos de padecimento. Experi-
mentou novamente todos aqueles sentimentos e chorou, verteu 
lágrimas por cada um deles, como fizera anos atrás. Por cada um 
daqueles momentos que ela cria ter esquecido, mas que perma-
neceram algures à espera de estímulo que os tornasse necessários. 
Caiu então de costas pela escada. Num percurso interminável so-
nhou que voava e um sorriso veio-lhe rosto antes do golpe final. 
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Acordou deitada na rua, com um grupo de pessoas à volta, 
olhando para ela não sem curiosidade mas imóveis, com os 

olhos muito abertos e a atenção fixa num só ponto. Queixou-se 
da pancada que levou ao cair. Levantou-se  para demonstrar que 
nada de sério se tinha passado. Saudou os presentes e iniciou o 
caminho de regresso ao hotel. Durante o percurso não quis olhar 
ao redor. Viu-o ao longe e apressou o passo entrando diretamente 
pela cafeteria com vontade de um copo de alguma bebida forte. 
A estância estava vazia. Lá, do outro lado da porta, uma discussão 
saía da cozinha para apoderar-se de todo ao redor. Ela foi para o 
balcão e aguardou a que alguém saísse a atendê-la. A polémica 
continuava além dos muros que separavam os dois espaços. O 
que parecia proprietário tentava encorajar uma empregada para 
fazer as coisas segundo um critério que ela considerava errado 
e mesmo de mau gosto. «Queira desculpar, mas eu não posso 
trabalhar nestas condições» A mulher saiu da cozinha tirando o 
avental. Ao chegar a altura dela encartou-o e atirou-o em cima 
do balcão. Aos seus olhares cruzaram-se e um sorriso subtil asso-
mou no rosto da mulher que caminhava para o exterior a grande 
velocidade. O proprietário saiu uns segundos depois e deteve-se 
na porta da cozinha ao descobrir lá, sentada ao lado do balcão, 
uma cliente. «Posso servir alguma coisa à senhora?» Ela tardou 
um bocado a responder. «Cá eu posso» Ele olhou para ela sem 
compreender aquela afirmação. «Eu sim posso trabalhar nestas 
condições» Esclareceu ela antes de continuar. «Sou cliente do ho-
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tel, mas se o senhor quiser, posso trabalhar cá e trocar o meu 
quarto por um para o serviço, caso o estabelecimento tenha um 
quarto» Ele olhou para ela com surpresa. Entornou a cabeça para 
inspecionar de cima para baixo o corpo dela. «O estabelecimento 
dispõe de quartos para empregados» Apontou para o avental que 
pousado no balcão e continuou. «Tem de atender a cozinha e os 
clientes cá fora quando for preciso. Percebeu?» Ela mostrou um 
sorriso  que ele não compreendeu e assentiu inclinando a cabe-
ça. Não demorou a pegar no avental e colocá-lo sobre a roupa 
que levava posta. Deslocou-se até a cozinha e começou a recolher 
os elementos que lá estavam em desordem. Depois dum bocado 
vendo como ela trabalhava, o proprietário desapareceu em silên-
cio. Durante o trabalho ela era capaz de ouvir os seus próprios 
pensamentos, recordando diferentes momentos da sua vida. A 
recuperação do seu passado fazia-lhe desejar estabelecer-se em 
um lugar, criar um  ambiente próprio. Considerou ter enchido 
um vazio, acreditou em que agora dispunha de alguma coisa que 
oferecer, uma história de seu, uma experiência que transmitir a 
outros. Já sabia o que responder quando alguém inquirisse sobre 
algum particular da sua vida. Fugir não tinha por que ser uma saí-
da frente à falta de recursos no momento de estabelecer relações 
com outras pessoas. Ainda que aquele lugar não parecesse um 
verdadeiro ponto de partida, era o início para recompor uma per-
sonalidade que sofrera diversas transformações articuladas pelo o 
desconhecimento da sua própria existência passada. 
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«A senhora já estabeleceu um vínculo?» Ela limpava o balcão de 
frente ao seu interlocutor. «Um vínculo? Peço desculpa, mas não 
estou a perceber» Ele fez um aceno para ela aproximar. Os corpos 
de ambos alçaram-se sobre o balcão. «Não diga que não tem al-
guém do seu lado? É melhor que ninguém saiba. Não está muito 
bem visto» Ela sorriu segura de si mesma e voltou ao seu lugar 
inicial, continuando a limpeza. Ele moveu a cabeça para chamar 
a sua atenção. «O senhor está a brincar comigo. Eu não me im-
porto com as opiniões alheias» Ele continuou a chamar pela sua 
interlocutora. «Você precisa de um seguro contra a baleia. Como 
todo o mundo/toda a gente. Estabelecer um vínculo é a única 
maneira de se assegurar de que ninguém a vai esquecer. Depois 
você pode até ter filhos, desde que tenha vontade, mesmo um 
animal de estimação. Mas isso e já uma questão da aparência que 
vocês pretendam dar. A solidão pode tornar-se um não-lugar. É 
então que virá a baleia, no lugar e o momento que menos espere» 
O homem falava para não ser escutado pelos outros clientes. Ela 
achegou-se novamente. «Cá a maioria têm um vínculo, mesmo 
mais de um, público ou privado, desta forma vivem certos de que 
a baleia não virá buscá-los e, além disso, são aceites socialmente. 
Uma necessidade real ou inventada vira sempre norma passado o 
tempo» Ela recuou e olhou para as presentes que comiam e be-
biam, mantendo conversas com uma ou mais pessoas, ou sozi-
nhas, se calhar dedicando tempo a pensar no seu vínculo. Todas 
elas não eram já simplesmente clientela, homens e mulheres a 
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quem oferecer alguma coisa eventualmente, desconhecidos com 
quem trocar opiniões sobre temas banais. Tinham-se tornado em 
vínculos potenciais. Aquela visão fez com que se sentisse vulnerá-
vel pela primeira vez desde que estivera novamente consciente da 
sua própria identidade. Uma senhora ao fundo pediu um copo de 
alguma coisa que não percebeu. Lá foi atender. Olhava para ela 
com insistência. Descobriu então que estava a sorrir. Sorria a 
olhar para a mulher e esperava ser correspondida. Uma falta per-
ceptível de resposta pela sua parte fez com que sentisse uma funda 
frustração. Da sua nova posição olhou ao longe para o homem 
que bebericava aproximando do copo do rosto, mantendo-o no 
ar. Acabava assim o conteúdo do seu café com gelo, recolhendo os 
restos daquele no último sorvo. Devagar, brincava com eles no 
interior da boca, fazendo-os percorrer a base dos dentes ajudan-
do-se para isso da língua. A senhora, nesse tempo, anotava o pe-
dido e deitava umas moedas no balcão. Ergueu-se do tamborete 
para ir junto á sua mesa, onde partilhava chistes com outra idosa. 
O homem botou outras moedas no balcão e saudou-a erguendo 
a mão. Ela recolheu o dinheiro e limpou com o pano a superfície 
que entrara em contato com ele. Foi lá, onde ficava o copo vazio 
do homem, com ainda os restos de um par de pedras de gelo. 
Apanhou também o dinheiro, o copo, e fez o próprio, deixando 
o balcão limpo e arrumado. Sem muito a fazer, deu uma vista de 
olhos ao redor, inspecionando as clientes. Quem não tinha com 
quem partilhar conversa, lia alguma coisa no jornal ou passava as 
polpas dos dedos pelo ecrã do tele móvel. Ela escrutinava cada 
rosto à procura de alguma emoção, um gesto que sugerisse um 
vínculo afetivo. Mesmo quem estava sozinha parecia desfrutar 
duma calma só possível para quem não tem nenhuma preocupa-
ção. Pela porta apareceu uma rapariga que se aproximava de onde 
ela estava. De estatura baixa e com carnes, vestia uma roupa lassa 
que deixava liberdade de movimentos. Fez um esforço para alcan-
çar a base do tamborete. As suas pernas eram curtas de mais para 
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alçar-se sobre o topo. «e finalmente fui capaz. Faz calor, estava 
bem alguma bebida fresca» A rapariga sorria fitando-a aos olhos. 
Ela não pôde deixar de ficar um bocado hipnotizada pela presen-
ça que acabava de entrar. Aquele sorriso inesperado, a proximida-
de que conotava aquele olhar fixo no seu próprio, sobretudo  logo 
a seguir à conversa que acabava de ter com aquele homem, torna-
ram-se o início dum vínculo potencial. «Tá bem» A rapariga, com 
as mãos pousadas no balcão, batia com os dedos indicadores de 
ambas contra a superfície laqueada. Aguardava uma resposta, um 
aceno a indicar que o seu pedido seria servido nalgum momento. 
«Posso aguardar, não é que esteja com pressa, mas esperava não 
ter que me servir eu mesma. Normalmente pago para não fazer 
isso» Ela concordou nervosa, sem saber qual seria a reação certa 
nesse contexto. Ergueu as mãos para os lados opostos do crânio 
inquirindo algo indeterminado que deveria vir definido pelo con-
texto. «Uma Coca light» Apressou-se a servir a bebida. Pô-la dian-
te dela e aguardou na sua frente com um sorriso. «Devo reconhe-
cer que quando estás acordada és mui eficiente» Ela manteve o 
sorriso sem perceber o sentido da frase. Continuava  a olhar e a 
sorrir, como quem aguarda alguma coisa.  «Queres fazer uma per-
gunta, ou simplesmente essa é a tua posição habitual?» Deixou de 
sorrir e olhou ao redor a procurar algum trabalho para fazer. Re-
colheu a garrafa vazia e depositou-a com o resto de garrafas. 
«Conseguiste intimidar-me. Quase que prefiro sentar-me lá fora» 
Enfiou a mão no bolso e mexeu no interior para encontrar a car-
teira. Ela, com dificuldades para articular alguma palavra com 
sentido, fez um gesto/acenou com a mão, indicando que não era 
preciso, que estava convidada. A rapariga não percebeu e conti-
nuou a procurar no bolso a carteira. Fazia movimentos rápidos e 
ágeis, tentando não demorar demasiado diante daquela pessoa 
que considerava um bocado chata. Apanhou finalmente o dinhei-
ro. Ela, sem conseguir conter os nervos, vociferou de forma que a 
clientela toda atendeu às suas vozes. «Não, não é preciso!» Houve 
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um silêncio incómodo depois da sua exclamação. A rapariga re-
cuou guardando os seus pertences. «Não, espera, não vás embora» 
Disse ela recuperando a calma. «Peço desculpa. Não saberia como 
definir o que me aconteceu» Ambas pareciam mais tranquilas. A 
rapariga esboçou um sorriso, sem se atrever a aproximar-se. Ela 
desatou a rir fruto da incompreensão. «Podes ficar tranquila. 
Normalmente não atuo assim. Hoje não foi um bom dia. Senta-
-te. Falemos enquanto não vem ninguém pedir alguma coisa» A 
rapariga deu uns primeiros passos tímidos, durante os segundos 
em que tomava uma decisão a tal respeito. Depois, uma vez com 
a certeza de querer saber mais sobre o que aquela desconhecida 
tinha a dizer sobre o acontecido, voltou a subir ao tamborete.  Ela  
ficou a pensar o modo para iniciar uma conversa que mudasse o 
conceito que dela se tinha feito aquela rapariga. Voltou a rir sem 
motivo aparente. «Peço novamente desculpa. Estava a pensar 
como começar de zero, mas o único que me vem à mente é a 
conversa que tive com um homem há um bocado» Ambas sorri-
ram. A rapariga pegou no copo e bebeu um sorvo longo. Com os 
olhos abertos continuava os movimentos dela que cobria os lá-
bios com a mão direita, mostrando assim que se  estava a procurar 
uma forma de puxar conversa. «Sobre o que tratava a conversa» 
Ajudou a rapariga. «O estabelecimento de vínculos» A rapariga 
ficou admirada. «Tens conversas transcendentais com a clientela» 
Ambas riram à par, descontraindo. «Eu nisso é que sou uma espe-
cialista. Há tempo fazia de tudo para atrair as pessoas. Tinha-me 
tornado uma pessoa diferente da que sou na verdade. Tentava 
agradar. Por isso até quis semelhar mais magra. Quando combi-
nava com qualquer homem, vestia um espartilho que me impedia 
de respirar. Imagina toda a noite a correr à casa de banho para 
afrouxá-lo e tomar fôlegos. Foi mais duro isso do que ficar sozi-
nha. Só precisei de meia vida para compreender onde é que resi-
dia o erro» Ela parecia perceber o discurso da rapariga, mais não 
acreditava na sua inconsciência. «Mas não temes a baleia?» A ra-
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pariga fitou-a como se aguardasse a pergunta. Houve um silêncio 
em que ambas escrutinaram nos rostos da outra uma resposta. «A 
baleia, esse não-lugar para as excluídas» A  rapariga fez uma pau-
sa. «Quem controlar a baleia controlará os nossos atos» O silêncio 
fez-se mais longo, mais profundo. «As relações com as pessoas são 
complexas, certamente. Não tenho uma fórmula em que acredi-
tar para este campo em concreto, mas acredito em viver pouco 
com uma mesma mais do que muito com medo aos outros» A 
rapariga voltou a pegar no copo, mas desta vez fechou os olhos ao 
aproximá-lo dos lábios. Ela, mesmo em frente, baixou o olhar 
enquanto passava o pano pela superfície do balcão. «Bem, vou-
-me embora. Um prazer conversar contigo» A rapariga interrom-
peu o silêncio, facto que causou na sua interlocutora um novo 
acesso de nervosismo. «Não podes, agora não» A rapariga desceu 
do tamborete. Deu uns passos em direção à porta, virando-se 
para se despedir. «Voltarás noutro momento?» A rapariga alçou a 
mão e agitou-a no ar. «Infelizmente para mim, terminei as férias. 
Volto à minha cidade. Para o ano sou capaz de voltar. Ate então, 
que tenhas sucesso na  busca de ti própria» Sorriu e saiu confun-
dindo-se com aquelas que passeavam pela rua. Ela sentiu-se uma 
entidade mínima por trás daquele balcão. Não sabia o que esperar 
do seu futuro mais imediato. Caminhou até ao frigorífico e apa-
nhou uma garrafa de água, virou-se de costas para as mesas, a 
olhar para o bar que sustentava as garrafas de bebidas de alta 
graduação, e bebeu enquanto refletia no que se tinha passado.
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Os turistas começaram a desaparecer logo. Os dias naquele 
lugar tornaram-se aborrecidas sucessões de acontecimentos 

triviais entre as poucas pessoas do sítio que lá iam para tomar o 
café após a refeição e jogar cartas. Cada dia os mesmos rostos 
indiferentes, o mesmo viver sem vontade. A chuva e a friagem 
tornaram desprazível caminhar pelas ruas e o vento soprando en-
tre os pinheiros produzia um rumor constante que mal deixava 
dormir às noites. A pouco e pouco ela foi ficando mais sozinha 
naquele lugar. Mergulhada nos seus pensamentos, recriava a sua 
história recente, assumindo-a como passada, afastando-a a cada 
instante dum presente que se tornara simultaneamente condena-
ção e solução lógica e racional para a sua falta de recursos. Via-se, 
naquela altura, como uma pessoa que devia pensar numa estabi-
lidade profissional, em consolidar as relações em uma localidade 
concreta para ter um sentimento de pertença. Dia após dia a cal-
ma consumia-a, fazendo com que demorasse mais cada manhã 
a abrir o estabelecimento, descuidando as tarefas que lhe foram 
confiadas. O chefe do lugar quase não visitava a fazenda, mas 
logo começavam longas discussões em que ela ameaçava de se ir 
embora caso as coisas não corressem melhor. Depois, quando ele 
se tinha ido embora, ficava a pensar nas suas próprias demandas, 
no significado daquele correr melhor das coisas naquele lugar. 
Certa de que o que não corria bem era o seu próprio estado, idea-
va possíveis saídas para aquela situação, que sempre terminavam 
com o vitorioso medo às mudanças.
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Os segundos corriam fluidos pelo balcão, fazendo menos bri-
lhante a superfície ao seu passo. Ela permanecia à espera da 

clientela com os cotovelos apoiados e as mãos sustentando o crâ-
nio pelo queixo. Olhava para o exterior vendo chover. A escuri-
dão enchia os espaços naquela hora da tarde,  tornando necessário 
ter as luzes acesas. O Grappelli soava lânguido acompanhando as 
gotas ao resvalarem estas pelo vidro exterior. Ela reparou em uma 
barata que caminhava pelo balcão para onde ela estava. Ia deva-
gar, com as antenas explorando o percurso. Ela decidiu segui-la 
com os olhos, com curiosidade pelo seu comportamento. Não 
acreditou ter visto mais daqueles insetos, pelo que não se alarmou 
por encontrar um exemplar único. Quando o bicho esteve perto 
de um dos seus cotovelos, ela colocou o dedo indicador contra o 
diminuto corpo. Sentia os movimentos nervosos dos insetos ba-
tendo contra a polpa do dedo. Uma segunda barata corria veloz 
a uns metros da sua posição, se calhar alertada pelas mensagens 
de alerta que podia ter enviado a primeira. Uma terceira cami-
nhava indecisa do outro extremo do balcão. Ela apertou o bicho 
que mantinha preso por efeito do seu dedo sobre a superfície 
do balcão. As vísceras molharam apenas uma porção minúscula 
e ela esfregou a polpa do indicador suja contra aquela do pole-
gar para extrair os restos das entranhas e exoesqueleto colados à 
pele. Uma quarta e mesmo uma quinta tornaram-se visíveis em 
pouco tempo. Sentiu as cócegas de diminutas pernas, contadas 
por milhares, que lhe subiam pelas pernas. Ela moveu-se veloz, 
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alçando as pernas e passando as mãos por todo o corpo, tentan-
do libertar-se daqueles bichos incomodativos. Subiu pelo balcão 
para cair da outra parte. Tentava afastar-se daquele lugar, quando 
se apercebeu de que o chão estava a tornar-se fluido com a sua 
superfície limpa como a dum espelho. Lá, no fundo, um corpo 
deslocava-se descrevendo pequenos círculos que a circundavam. 
Subitamente, aquele corpo fez uma vertical e começou a crescer, a 
fazer-se maior numa ascensão rápida. Ela quis mudar de posição, 
mas o nervosismo impedia-lho. Ao seu redor, as baratas corriam 
a refugiar-se longe do chão. Percebeu como o solo se alçava por 
baixo dela. Perdeu a visão por causa das mandíbulas da baleia que 
a cercaram. Numa última tentativa para se salvar, fez um movi-
mento lateral interrompido pela boca do mamífero que se fecha-
va contendo-a a ela no interior. No escuro, onde a sua posição se 
tornava relativa, como no espaço onde os conceitos de acima ou 
abaixo perdiam sentido, ela continuava a sentir os movimentos 
do animal. O ascenso e o declínio, com o peso todo percutindo 
contra a superfície líquida antes da imersão final. Com o avanço 
regular da anfitriã, ela conseguiu pôr-se em pé. A escuridão im-
pedia ver as direções possíveis. Alçando os braços, moveu-os para 
todas as partes, até tocar estruturas viscosas a ambos os flancos. 
Mantendo as mãos unidas ás paredes do que parecia ser o esófa-
go do animal, caminhou dando passos curtos. Avançava muito 
devagar, pressupondo onde é que terminaria aquele caminho. O 
excesso de humidade e a atmosfera espessa faziam com que respi-
rar se tivesse tornado um ato mais difícil do que habitualmente. 
Os movimentos internos do mamífero, descrevendo ondas sobre 
a carne mole, baixavam o teto ou subiam o chão o que dificulta-
va o avanço. Lá, ao longe, um ponto luminoso criou uma sorte 
de esperança que a animou a continuar com mais determinação. 
Aquele ponto parecia mover-se para cima e para baixo, seguindo 
o as ondulações das entranhas. O trajeto era um percurso em 
que os pés ficavam aderidos ao solo, presos por uma substância 
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viscosa que avançava também na mesma direção. A luz aumenta-
va de tamanho e ela acreditou numa saída. Quis caminhar mais 
depressa, mas só conseguiu cair. Estendida no chão, aquela subs-
tância densa deslocava-a a um ritmo constante acompanhado da 
tração e contração dos músculos do mamífero que engolia a sua 
refeição. A mudança de textura do solo por onde ela avançava 
veio acompanhada de um aumento da velocidade no fluir em 
direção à luz.  Ela sentiu-se escorregar por uma cachoeira, até que 
o seu corpo fez contacto com uma massa de um líquido também 
muito denso. Lá estava, envolvida em toda aquela luz que tornava 
visíveis as paredes rugosas daquele compartimento. Examinou o 
conteúdo do espaço em que flutuava. Algum tipo de fitoplâncton 
fluorescente era o que desprendia aquela luz verde tão brilhante, 
pelo grande número de pequenas partículas a irradiar. Percebeu 
que não era preciso nadar para o seu corpo emergir. Ele manti-
nha-se na tona, apenas com uma mínima parte submersa. Sentiu 
um abafante calor. O suor corria-lhe pela testa, resvalando até 
fazer parte do todo que era aquela massa fluida de fitoplâncton. A 
falta de oxigênio repercutia-se nas pálpebras que se fechavam aos 
poucos, até permanecerem completamente coladas, caindo em 
um profundo sono.  





97

XIV.

Caminhava a beira-rio, a erva era mais alta lá onde a água 
tinha mais presença. Uma pequena construção de madei-

ra sustentava duas pequenas lanchas. Ela dava passos curtos mas 
muito rápidos. As mãos adiantadas acautelavam dos efeitos de 
uma eventual queda. «Mário, olha para a menina que ainda é 
capaz de cair ao rio» Ela volveu o rosto para onde ouvia o riso do 
pai que a seguia perto. A menina ficava reconfortada pela voz da 
mãe e corria certa de que umas mãos fortes poderiam salvá-la de 
qualquer perigo. A proximidade do rio fez com que um braço a 
apertasse com força, levantando-a no ar. Ela riu à gargalhada ao 
sentir aquela pressão nos costados. Depois de uma viagem pelo 
ar, fundiu-se num forte abraço. Com os olhos fechados sentia o 
cheiro do pai, a voz dele e o calor que expulsava o seu corpo. Ela 
estendeu os diminutos braços para o apertar com força ao mesmo 
tempo que abria os olhos. Lá estava ele. Reconheceu-o de ime-
diato. Os anos de mais não tinham mudado aquele rosto infan-
til, com aquele olhar ingénuo sempre a aguardar e esperar algum 
acontecimento surpreendente. Ela teve medo, queria perder-se 
no abraço do pai, queria olhar para o sorriso dele, mas o Alberte 
estava lá, sorrindo aparentando ser aquele que não era. Ela quis 
descer, quis correr junto da mãe que aguardava deitada na erva 
também sorrindo. Não compreendia como sua mãe podia sorrir, 
parecia tão cruel deixar a filha nas mãos de uma pessoa que não 
fosse o pai dela. Lutava para se soltar daquele abraço, chorava em 
alto, mas as extremidades apertavam com uma força que crescia 
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com o passar do tempo. Começou a sentir a ausência de ar, o seu 
peito, apertado contra o dele, ficava impedido para respirar. E 
gritou, com um tom único e constante.

Abriu os olhos e admirou-se ao ver o seu corpo a brilhar no 
escuro. Estava coberta de uma camada muito fina de fitoplânc-
ton. Olhou à volta para reconhecer o ambiente. Lembrando-se 
do que acontecera, reconheceu ter sido vítima dum pesadelo. 
Moveu um braço para trás e depois o outro, descrevendo uma 
circunferência. Deslocou-se uns metros até que conseguiu tocar 
as paredes do estômago. Umas borbulhas abrolharam da sua anti-
ga posição. Aguardou um bocado com a vista posta naquele pon-
to. Pequeninas esferas alçavam-se apenas uns milímetros sobre a 
superfície antes de estourarem disseminando pequenos fragmen-
tos brilhantes que voltavam a juntar-se com o resto do fluido. A 
cada instante aumentava a frequência com que aquelas esferas 
apareciam no centro do recinto. Alarmou-se quando o ponto de 
eclosão começou a mudar e aproximar-se do seu lugar. Colou-se 
ás paredes daquele lugar, mas não havia nenhuma saída. Assim 
que as borbulhas apareceram a poucos centímetros do seu corpo, 
sentiu como aquelas lágrimas de ar lhe tocavam a  pele durante 
a ascensão para a superfície. Algum corpo estranho bateu contra 
as suas extremidades. Moveu-se para um lado, mas continuava a 
sentir a presença de um ser desconhecido. Um crânio emergindo 
de frente a ela fez com que a tensão dos seus músculos alçasse o 
corpo aumentando a união deste com a parede carnosa. O rosto 
amável de uma mulher aflorou ao desprender-se do fitoplâncton 
que resvalava por ele. «Quem és tu?» A mulher sorria sem respon-
der. Subitamente, depois de se elevar um pouco mais sobre super-
fície, tornou a desaparecer debaixo da tona brilhante. Reapareceu 
logo uns metros mais atrás, com o seu sorriso imutável. «Tens de 
me ajudar. Sabes como sair?» A mulher mergulhou novamente 
para mudar de lugar, reaparecendo em poucos segundos. «Peço-te 
para me ajudares» O sorriso continuava lá, mas nenhuma palavra 
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saía da sua boca. Ela quis apelar aos seus sentimentos, para o que 
nadou na direção em que se encontrava. A mulher desapareceu 
novamente para voltar à superfície ás suas costas. Ela virou-se e 
as suas miradas coincidiram a pouca distância. A mulher separou 
os lábios e da sua garganta surdiu um som constante, uma única 
nota que mudava aos poucos para se tornar numa segunda nota 
e de aí uma terceira. Com todas elas ia construindo uma melodia 
que ecoava nas paredes do estômago envolvendo toda a estân-
cia. Ela deixou de sentir o fluido em que estava imersa. Achou 
estar a flutuar no ar. Aparentemente nada tinha mudado, mas, 
pela vez primeira, ela sentiu que podia relaxar as extremidades, o 
corpo todo e que, ainda assim, o seu corpo permanecia imóvel. 
Ela tentou adiantar uma mão para aceder ao seu rosto, mas foi 
absolutamente impossível. O corpo não respondia aos suas or-
dens. Retomou aquela ideia, mas as extremidades recusavam-se 
a responder. O coração latejava-lhe forte, as pulsações acelera-
ram-se ao mesmo tempo que a música começava a dominar o 
fluido, separando as águas e fazendo com que os corpos de am-
bas ficassem pendurados do nada. Com medo do que podia vir 
depois, fechou os olhos e encetou uma oração. Nem ela mesma 
se recordava de ter aprendido aquele fragmento do missal, mas 
veio-lhe à memória como aquelas lições que repetira dia após dia 
na escola. Rendida diante do facto de que aquela prece não estava 
a surtir o efeito esperado, concentrando-se no facto certo de que 
as suas extremidades existiam e que ainda havia um nexo que as 
mantinha unidas, começou a criar uma imagem na sua mente. 
Começou por dar ordens, em primeiro lugar, àquela representa-
ção de si mesma que se localizava só na sua cabeça, depois quis 
que a sua representação no real imitasse aqueles movimentos. 
Pouco e pouco foi recuperando o domínio do seu próprio corpo. 
Estática e com os olhos fechados, proporcionando ênfase à har-
monia, a mulher continuava abrindo um canal, livre do fluido 
em que boiaram, ao redor de ambas. Aquela passagem comuni-
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cava os dois esfíncteres do estômago. Subitamente, ela atirou-se 
sobre o corpo indefenso da mulher, concentrada no seu cântico. 
Apertou com força o pescoço sentindo entre os dedos como os 
tendões cediam sob a pressão. Lá ficava a garganta minguando a 
sua cavidade e impedindo que o ar fluísse corretamente. A música 
cessou e a água voltou violentamente à sua posição inicial. Os 
corpos deslocaram-se em direções diferentes, ao sabor da corrente 
da maré resultante. Assim que foi recuperada a calma, ela lutou 
para sair à superfície. Tomou ar e começou a girar sobre o seu cor-
po à procura da mulher. Após uns instantes de desesperada busca, 
viu um corpo inerme aparecer boiando a pouca distância de onde 
ela estava/bem perto dela. Ficou paralisada durante um momen-
to, apenada por ter exercido a violência contra aquela mulher de 
quem desconhecia tudo. Com a adrenalina ainda a circular pelo 
organismo, reuniu as últimas forças e ideou uma forma de sair 
daquele lugar. Considerando a impossibilidade de escalar até ao 
esfíncter superior, considerou a opção de mergulhar até o esfínc-
ter inferior. Tomou todo o ar que a cavidade torácica foi capaz 
de conter e iniciou a manobra de mergulho. Tentava manter os 
olhos abertos naquele fluido núveo. Uma vez de frente à válvula 
procurou introduzir uma mão, excitando as terminações nervo-
sas. Tentou introduzir a outra extremidade apertando as paredes 
do esfíncter para provocar a sua abertura instintiva. Apercebeu-se 
como o animal produzia uma série de movimentos desordenados 
por causa da abertura incontrolada do piloro. Ela continuava a 
fazer força com as duas extremidades dianteiras introduzidas no 
orifício. O ar dos seus pulmões começava a estar viciado e o seu 
corpo solicitava uma renovação do mesmo. Num último esforço, 
beliscando a parte interna da parede do piloro, conseguiu que o 
animal abrisse por completo a válvula. Um remoinho expulsava-a 
para a seguinte cavidade, mas ela permaneceu aferrada às paredes 
carnosas aguardando pelo esvaziamento completo do estômago. 
Assim que o fluido saiu, ela tomou ar de novo e introduziu-se 



101

Alberte Momán Noval

no duodeno antes de as portas da válvula fecharem novamente 
a única saída viável. Lá bateu contra os restos de passadas diges-
tões, que avançavam devagar pela conduta. A entrada do fluido 
estomacal ajudou a dinamizar o avanço. Com ajuda de braços e 
pernas progredia entre uma massa de alimentos em diferentes es-
tados de digestão. Chegou logo a um ponto em que o alimento se 
confundia com as borras do animal em estado parcialmente flui-
do. A tensão provocada pela sua presença no reto deu azo a que 
o animal liberasse todo o conteúdo. Ela saiu precipitada para o 
exterior. A baleia movia-se violentamente para um lado e para ou-
tro de forma a ajudar na saída das borras. Ela, depois de ser batida 
por várias vezes contra a força do mar expelida pelos movimentos 
bruscos do animal, ficou livre e boiando a pouca profundidade. 
A baleia avançava recuperando o seu fluir habitual, ficando ela 
varada no asfalto, no escuro duma noite de primavera. 
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As linhas da estrada cortavam a noite à passagem do Buick 
Roadmaster Skylark do ano 1953. As curvas tornavam-se 

retas ao circular a mais de cem quilómetros à hora. Alan Wil-
son murmurava on the road again ao mesmo tempo que dúzias 
de insetos impactavam no vidro dianteiro do carro. Um objeto 
na interseção das duas faixas de rodagem provocou uma viragem 
brusca da trajetória do Buick que virou à esquerda e à direita 
antes de passar ao lado do corpo inerte sem embater. Os travões 
detiveram a rotação das rodas no asfalto que aqueceu a o pneu 
até produzir um fumo escuro, ocultando o carro durante uns 
instantes. Ele desceu do carro e correu, desandando o caminho, 
para socorrer a pessoa que continuava imóvel sobre o pavimento 
da estrada. Viu-a, inconsciente, e ajoelhou-se para avaliar o seu 
estado. Ela respirava tranquila, como num profundo sono. Ele 
esticou as extremidades para erguer o corpo do chão, mas o chei-
ro que desprendia fê-lo hesitar. Alçou-o virando o rosto para o 
afastar daquela pestilência. Caminhou aonde aguardava o Buick 
e deitou-a no assento traseiro, com certo receio por causa da suji-
dade que acabava de depositar no tapete do carro. Sentou-se no-
vamente ao volante, ligou o rádio, onde com os últimos acordes 
os Canned Head davam por encerrada a peça, e arrancou inician-
do a marcha. Tom Jones reproduzia uma versão duma canção de 
Sweetwater, Motherless child. Ele abrandou a velocidade confor-
me a voz de Jones crescia numa cadência cambiante, dando mais 
ênfase em diferentes pontos do verso. Guiou até um hotel que o 
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néon descobria à beira da estrada. A luz da cafetaria acesa deno-
tava certo movimento no interior. Apeou-se e foi para o interior. 
Deu umas voltas lá dentro, mas não viu ninguém que a atender o 
local. Voltou a sair e inspecionou as janelas de andares superiores 
por ver se via algo que indicasse que o lugar estava aberto. Voltou 
o rosto para o carro e descobriu uma cabeça alçando-se sobre 
aos assentos dianteiros. Desandou o caminho e entrou no veícu-
lo. Ambos olharam-se durante uns segundos antes de começar 
a conversa. «Encontrei-te deitada na estrada, não muito longe 
daqui» Ele sorriu ao acabar a frase. Ela olhava ao redor tentando 
reconhecer o espaço. «Fui lá dentro, para arranjar um quarto e 
alguma coisa para comer, mas não há ninguém, ainda que as lu-
zes estejam acesas» Ela olhou na direção para onde ele apontava. 
«Certo que não há ninguém. Sou eu que deveria atender o local» 
Ele riu sem ocultar a sua surpresa. «E a senhora pode-me dizer se 
há quartos livres?» Ele ria estentoreamente. «Vamos lá. O hotel 
está vazio. Dar-lhe-ei o melhor quarto» Ambos desceram do carro 
e caminhavam juntos para o interior da cafeteria. «Não quis fazer 
perguntas sobre o que aconteceu, mas acho que era boa ideia a 
senhora tomar duche, parece ter saído do cu duma baleia» Ele 
riu sonoramente aguardando uma cumplicidade que não chegou. 
Ela foi detrás do balcão e pegou numa chave. Mostrou o número 
do quarto que figurava no chaveiro e mostrou o caminho apon-
tando com o indicador para direção certa. «Vou tomar um duche 
e mudar a roupa, se o senhor pode aguardar, numa hora terei 
alguma coisa para o jantar» Ele despediu-se com uma reverência 
e ela aguardou ouvir os passos nas escadas para pegar um copo do 
bar e tomar um sorvo longo de whisky.

Depois de fechar a porta da cafetaria, dirigiu-se para o quarto. 
Lá abriu a água quente, deixando passar aos poucos uma quan-
tidade cada vez maior de água fria, até que a temperatura foi a 
adequada. Deixou que o chuveiro deitasse água sobre o seu corpo 
sem se mover. Olhando para a base da banheira via soltarem-se 
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do seu corpo as partículas provenientes do sistema digestivo do 
mamífero. Esboçou um sorriso quando verificou que acabara de 
vencer a baleia. Depois pensou na vítima colateral da sua vitória. 
Acreditou por um instante no duplo padecimento daquela mu-
lher. Viver no interior do animal e acreditar no seu submetimen-
to até o tornar voluntário.

Demorou ainda a sair do quarto. Despida sentia o calor dos 
lençóis. Aproximou uma mão dos lábios da vagina e percorreu 
com os dedos o perímetro que eles delimitavam. Premeu no cli-
tóris e encolheu as pernas arqueando também as costas. Sentia o 
suor a alagar o tecido de algodão que se colava à pele incomodan-
do-a nos seus movimentos espasmódicos. A respiração acompa-
nhava a chegada do clímax quando um grito aflorou ecoando nas 
paredes do hotel vazio. Levantou-se e olhou para as formas húmi-
das que o seu corpo descrevera sobre o leito. Suavizou um bocado 
as rugas do lençol e foi buscar roupa limpa. Olhou para as mãos 
aguardando ver os segundos a fugirem líquidos do seu corpo, mas 
não estavam lá, deslocando-se entre os dedos. Volveu-se para o 
espelho do armário e descobriu um rosto reconhecível tão-só pe-
las suas feições, mas que pertenciam a uma mulher diferente, de 
uma idade avançada e em equilíbrio com o que ela esperava de si 
mesma. Deu uma volta diante da sua imagem refletida e sorriu 
contente com a sua figura revisitada.
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Apareceu na cafetaria para preparar o jantar. Fora estava ele. 
Com parte do corpo metida no carro manipulava duas toa-

lhas com que pretendia limpar o assento traseiro. Quando desco-
briu que ela estava a olhar para fora, saiu do carro, alçou as duas 
tolhas sustentando-as no ar para lhas mostrar e sorriu timidamen-
te, aguardando algum tipo de manifestação contrária ao uso do 
material do hotel para tarefas externas e não relacionadas. Ela não 
reagiu e perdeu-se no interior da cozinha. 

«Vou precisar doutras toalhas» Anunciou ele entrando pela 
porta e depositando o que levava nas mãos acima de uma das 
mesas. Ela pôs à vista a sua cabeça pela porta da cozinha, olhou 
para ele e voltou a introduzi-la. Reapareceu com dois pratos nas 
mãos. Levou-os até à mesa onde ele estava sentado. «Vou eu bus-
car bebida. Cerveja está bem?» Ela assentiu e deixou-se cair na ca-
deira depois de depositar os dois pratos. Ele voltou rapidamente 
e, colocando os dois copos, descansou também diante do jantar. 
«Perfeito, estou esfomeado» Os talheres repousavam nos pratos, 
cruzados sobre os ovos, as batatas e a pequenina salada de alface, 
tomate e cebola. «Não é muito, mas até amanhã não teremos 
mais comida» Ele tentou sorrir, mas a boca estava cheia de uma 
mistura de ovos e batata. Engoliu. Com o esforço de baixar a co-
mida pela garganta não  conseguiu responder de imediato. «Está 
tudo ótimo! Não poderia esperar nada melhor a estas horas da 
noite» Ela escutava com o olhar posto no prato. «Então? Vais-me 
dizer o que se passou para apareceres deitada no meio da estrada?» 
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Ela mastigava a um ritmo homogéneo, mas a pergunta fez com 
que o fizesse mais lentamente. Após alguns segundo de espera, 
engoliu o que ruminava devagar e ergueu a vista. «Bom. Saí mes-
mo do cu duma baleia» Recordando-se do seu comentário no 
carro, ele desatou a rir. Ela deu por finda a conversa e continuou 
a comer o jantar. «Não estás a brincar, não é?» Acenou com a ca-
beça para fazer entender que tudo era certo. «Não acredito. Nin-
guém conseguiu nunca» Ela parecia muito segura de si mesma. 
Com a certeza de dominar aquela situação, sorriu timidamente 
e continuou com o olhar fixo no prato dirigindo o garfo para a 
boca. Ele ficou calado e imitou os gestos dela, comendo ambos a 
um mesmo ritmo. Ele sentia admiração e temor por igual. Não 
soube como continuar a conversa, mas de vez en quando alçava o 
rosto deixando ver que buscava as palavras para continuar a falar. 
«E tu?» Ele pôs os talheres na mesa e, recolhendo o copo, bebeu 
um sorvo longo, lubrificando a garganta para facilitar a passagem 
dos alimentos. «Eu sou um investigador secreto» Ela olhou para 
ele com incredulidade. «Estou cá por causa de um caso» Ela pa-
rou de comer. Tentava descobrir nos gestos dele algum signo de 
veracidade no que estava a contar. «Fui contratado para encontrar 
uma pessoa. Concretamente uma mulher. Sumiu há trinta anos, 
depois de uma discussão com a filha e o esposo» Ela continuou a 
comer, perdendo o interesse. «Não acreditas? O marido morreu e 
a filha precisa da mãe para dispor do patrimônio do casal» Depois 
de acabar o prato, ela recostou-se na cadeira e pegou no copo 
com a cerveja. Bebia devagar, olhando para o seu parceiro. «Não 
é uma história muito emocionante» Ele mostrou-se ofendido. «Se 
calhar não, mas o salário não é nada mau, o que incentiva para 
criar eu mesmo as emoções» Ambas riram. Satisfeitos com a co-
mida recolheram as coisas e foram para a cozinha, deixar tudo lá, 
limpo e arrumado. «E que pistas tens?» Ele duvidou um instante. 
«Bom, realmente pouca coisa. Não há muito. Anotações em num 
caderno escritas pela senhora em que fala de uma ilha num ponto 
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indeterminado» Ela passava a louça pela água para que ele a intro-
duzisse no lava-louças. «Amanhã irei à Câmara para fazer alguma 
pesquisa. Se calhar, nalgum plano da comarca se faz referência a 
alguma ilha habitada» Prontos para partirem, ele fazia tempo para 
diferir a despedida, mas ela, apagando as luzes ao mesmo tempo 
que caminhavam para a saída, fechava as portas duma possível 
prolongação do serão. 
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O chá quente derretia os gelos dum copo. Ela via os fluxos 
de água que se criavam dentro do copo depois de deitar 

o chá. Eles serpeavam entre os gelos que minguavam a pouco e 
pouco. Aguardava que algum cliente aparecesse para ter alguma 
coisa que fazer. Mas lá viu o Buick entrando no estacionamento. 
O homem trazia uma pasta com papéis que tentava manter em 
ordem. Foi ao balcão e depositou tudo o que trazia em cima. Ela 
olhou-o sem vontade. Ele pediu um copo de cerveja com um 
sinal que simulava uma torneira a se abrir. Ela encheu o copo e 
levou-o ao lugar onde ela estava. «Então?» Ele abriu a pasta para 
mostrar tudo o que encontrara na câmara municipal. «Há duas 
ilhas, não uma. Ambas estão habitadas, mas não por uma pessoa 
idosa, mas por duas funcionárias públicas fazendo trabalhos de 
investigação científica. Antes de elas chegarem, só algum pesca-
dor ia lá apanhar algum marisco» Ela foi buscar o seu copo de 
chá e voltou mexendo nele com uma colher. Os gelos eras ape-
nas duas pequenas esferas que flutuavam no interior do copo. «E 
no censo da câmara viste alguma incorporação daquela época?» 
Ele começou a mexer nos papéis à procura de algum documen-
to. «Visitei o censo, mas não havia nenhuma incorporação que 
quadrasse com aqueles anos. Também não nos anos seguintes. É 
possível que não informasse da mudança» Ela chegou o copo ao 
rosto e bebeu. Bebia ao mesmo tempo que introduzia a língua 
à procura dos gelos que fugiam do contato com o apêndice. «E 
qual foi o motivo da discussão?» Ele deixou os papéis em desor-
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dem sobre o balcão e fitou para ela com curiosidade. «Não estou 
certo, mas isso é relevante para o caso?» Ela mastigava os gelos 
produzindo um ruído semelhante ao dos vidros que quebram. 
Engoliu antes de continuar a conversa. «Creio que não seja rele-
vante. Era simples curiosidade» Ele ficou calado refletindo sobre 
a pergunta dela. Bebeu cerveja ao enquanto tentava lembrar-se da 
ultima conversa com a filha da senhora desaparecida. Ela dissera 
alguma coisa sobre os problemas existentes entre os progenitores. 
«Os casais discutem, pode ser sobre a limpeza da casa ou sobre 
manter arrumado o armário. Neste caso era a educação da me-
nina. A mulher era algo como humanista. Bem, creio que não 
acreditava mesmo na sociedade. Andava sempre a buscar outras 
formas de relacionamento» Ficaram caladas. Ela mirava o interior 
do copo, pensando fazer outro chá. Ele continuava a cogitar sobre 
a pergunta dela e a última frase do seu discurso. «Se calhar, na-
quela altura havia aqui uma seita, ou algum tipo de organização 
que tinha a ver com temas de educação alternativa. Mas, onde é 
que fica a ilha?» Ela meteu duas pedras de gelo no copo, foi até 
o frigorífico e pegou num refrigerante. «E se não é uma ilha real, 
mas um espaço separado do resto do mundo em que poder refle-
tir sobre relacionamentos alternativos?» Atuou como se acordara 
dum íncubo, vítima de um espasmo, depois voltou a perder-se 
nos seus pensamentos. Mirava para ela, mas na realidade perdia 
a vista num ponto distante. «De que tipo são os estudos que se 
estão a fazer nessas ilhas?» Ele mexeu novamente nos papéis, à 
procura dos documentos relativos ás duas ilhas. «Cá diz estudos 
oceanográficos» Ela pousou o copo e a garrafa do refrigerante e 
olhou-o fixamente. Pegou nos papéis e começou a ler. Admira-
do pelo súbito interesse, repassava os mesmos parágrafos que ela 
para verificar se houvera alguma coisa que tinha descartado e que 
pudesse ser importante para o caso. Mas ele só via um relató-
rio sobre questões ligadas ao estudo dos seres marinhos da zona. 
«Não é possível mesmo» Mirou-a sem perceber. «Mas tu conheces 
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o trabalho que lá se está a desenvolver?» Devolveu-lhe os papéis 
e centrou-se no copo com o refrigerante a borbulhar no interior 
e entre os gelos. Ele apartou os documentos e concentrou-se no 
seu rosto. Ela evitava os olhos dele. «Se sabes alguma coisa, é o 
momento de confessar» Ela hesitou deixando a conversa num só 
gesto. Pegou no copo e bebeu um sorvo longo. Pousou-o nova-
mente e dedicou-lhe um olhar tímido antes de recomeçar onde 
o deixara. «Eu estive lá» Ele não conseguiu evitar o gesto de sur-
presa. «Lá onde?» Ela olhou para ele como se a pergunta estivesse 
fora de lugar. «Então, conheces as ilhas e, se estou a perceber, as 
pessoas que lá habitam» Ela assentiu e baixou a cabeça. «E não 
acreditas mesmo que lá se estejam a desenvolver estudos sobre a 
fauna e flora marinhas» Ela voltou a fazer um gesto, desta vez de 
negação. «E bom, não há caso. Eu estou a procurar uma pessoa 
não a desmantelar uma trama do governo. Se calhar, é tudo fruto 
de uma confusão administrativa e lá estão a ser a estudadas coisas 
relacionadas com qualquer outro âmbito» Ele bebeu do seu copo 
sem desviar o olhar da sua companheira. Ela ergueu a vista en-
quanto um cliente entrava e pedia alguma coisa. Sentou ao lado 
da porta e começou a manipular um telemóvel. Ela deslocava-se 
demonstrando pouca soltura. Com medo de errar, revisava uma e 
outra vez o conteúdo da garrafa para não errar de bebida, ajustan-
do-se ao pedido do cliente. Achegou-se à mesa dele e depositou 
o copo e a garrafa. Ele, do balcão, acompanhava os movimentos 
dela que caminhava a olhar fixamente para o chão. Ele agarrou os 
documentos e fechou a capa. Apareceu por trás do balcão colo-
cando-se em frente dele. «Quero ir lá» Ela acenou uma resposta 
afirmativa. 
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Disparos no meio da floresta. Ambas sentiram cada um deles 
como se impactassem nos seus próprios corpos. Os pinhei-

ros abalavam com a força do vento. Os pássaros buscavam refúgio 
e ocultavam os seus cantos. Ele pegou na mão dela, que respon-
deu volvendo-se e olhando para ele, querendo acalmar o seu re-
pentino medo. Caminhavam pelo trilho que ela reconhecia em 
cada curva, com a areia pesando nas suas extremidades posterio-
res. O dia abria no horizonte às suas costas. Um nevoeiro espesso 
desvanecia-se entre a floresta, definindo o que até então não pas-
saram de sombras. A praia, ao longe, continuava mergulhada na 
escuridão. Uma silhueta deslocou-se entre duas árvores chaman-
do a sua atenção. Elas detiveram-se muito juntas, aguardando um 
novo movimento. Um rumor de agulhas que estalam delatou a 
presença dum corpo estranho detrás dum pinheiro. Umas orelhas 
de coelho assomaram antes que um crânio mostrasse um cabelo 
escuro por baixo do tecido sintético de que era feito aquele orna-
to. Timidamente, uma mão apareceu e assim um rosto iluminou-
-se por trás do tronco. Elas recearam fazer qualquer movimento. 
Alguns segundos depois, ele esticou uma perna para adiantar um 
pé e aquela ínfima parte de um todo fez-se corpo que correu a 
ocultar-se noutra árvore mais afastada. Despida, aquela mulher 
ocultava-se de qualquer rumor, movimento que os seus sentidos, 
sempre alerta, pudessem perceber. Recuando, ele deslocou o pé 
que ficava no ar aguardando para rematar a progressão. O corpo 
desapareceu antes de elas conseguirem decifrar o sentido daquela 
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aparição. Um novo disparo. «A escuridão na floresta é sempre pe-
rigosa» Uma voz trouxe consigo uma figura que se tornava visível 
não muito longe, caminhando às suas costas. «O melhor caçador 
é aquele que não precisa de se ocultar da sua presa. Ele pode ma-
tar com o beneplácito da vítima» Com as calças do fraque molha-
das pela parte baixa das pernas, caminhava com dificuldade entre 
um mar de agulhas que os pinheiros deitaram dos seus ramos res-
peitando o trilho por onde elas caminhavam. Um 45 Colt longo 
pendurava descuidado da mão do homem. Ele rotava com o dedo 
indicador como único eixo. «Eu não me oculto. Mas, antes que 
o dia acabe é possível que vocês sintam mesmo essa necessidade. 
Não percam a calma, estarei pronto. Sempre o estou quando se 
fala de capturar uma peça. Vão ver que cá não há muros, não há 
impedimentos para entrar e para sair. Os impedimentos serão os 
seus iguais. Eles pediram-me que eu faça o que melhor sei fazer» 
O Colt apontou para elas, que deram um passo atrás. «Não faz 
sentido que adiante acontecimento basta aguardar o pedido da 
malta» O homem deu uns passos laterais sorrindo antes de se vi-
rar para desaparecer entre as árvores. Elas fundiam-se num abra-
ço incapazes de desviar o olhar daquela silhueta que se afastava.  
Deram-se uns minutos para se recuperar. O dia abrira por com-
pleto quando as duas decidiram continuar até à praia. As ondas 
quebravam muito próximas da areia, fazendo um rumor único 
depois da queda e outro que acompanhava o arrasto da água que 
carregada de partículas diminutas que depositava em terra firme. 
As duas sentaram-se na areia e miravam para o mar. Lá ao fundo, 
as duas ilhas aguardavam, com a luz do sol iluminando a sua su-
perfície. Ao longe a árvore e o prédio e antes, ainda na costa, uma 
decisão por tomar.
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O ritual matutino levava aqueles idosos a ocuparem o areal 
em pequenos grupos circulares, falando cada um da feira 

como lhe fora nela. Ambas aproximaram-se da água olhando para 
as ilhas. Procuraram pela costa alguma embarcação ou resto que 
lhes permitisse vogar mar adentro, mas nada encontraram. Sen-
taram-se na areia, pensando numa maneira para percorrer aque-
la distância. Os idosos continuavam as suas conversas naqueles 
círculos fechados, pequenos e infantis como a velhice os tinha 
transformado. «Eu conheço-te. Há meses encontrei-te varada na 
praia» Ela levou um susto ao ver aquele menino idoso sorrindo 
em pé ao lado. O seu parceiro, que até então permanecera/tinha 
estado deitado na areia, levantou-se para reconhecer aquela fi-
gura estranha que apontava para sua companheira com um pau 
que servia também de apoio. «Sim, recordo-me de aquele dia» 
Ela sorriu ao vê-lo. «E você, menina, antes estava mais magra 
e tem amadurecido. O rosto não é o de há uns meses» Não se 
incomodou com o comentário, e continuou com o rosto ilumi-
nado por um sorriso. O parceiro ficou admirado pela atitude dela 
e pensou em suavizar a sinceridade daquele indivíduo. Fez um 
gesto para chamar a atenção das suas interlocutoras, mas ela im-
pediu a intervenção que estava para começar. «Certo, mais não 
me importo se mostro os anos que realmente tenho. Amadureci 
e isso faz-me estar muito contente» Riu com uma sonora garga-
lhada e foi acompanhada pelo idoso que não achava ter feito um 
comentário pouco oportuno. O parceiro sorriu vagamente, mas 
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sem muita convicção. «Estamos a procurar a maneira de chegar 
às ilhas» Interrompeu finalmente os sorrisos do casal que o tinha 
ignorado durante toda a conversa. «Mas, por que lhe falas desse 
tema» Ela parecia incomodada pela falta de discrição dele. «Bom. 
Andamos a procurar um jeito de chegar lá. Ele é do sítio e se 
calhar conhece uma forma» O idoso mantinha o sorriso no rosto 
sem dissimular o prazer que lhe dava ver o litígio entre o casal. 
Ela olhou para ele e considerou estúpido aquele sorriso, mas pro-
curou não mostrar a sua desconformidade. «Eu sei» Interrompeu 
o homem. «Foi feito há anos» Ambas ficaram caladas e olharam 
para o idoso que voltava a sorrir fazendo uma pausa. «Fez-se há 
anos o quê?» Disse ele chateado pela pausa do homem que ria 
agora com a pergunta. «Haverá uns vinte anos. Uma mulher quis 
chegar lá com duas meninas numa pequena embarcação. A meio 
do caminho, por um descuido, perdeu os remos e ficou à deriva» 
Outra pausa e um sorriso do idoso. Ele continuava chateado com 
o homem por ele não acabar de contar a história e descobrir o 
modo em que aquela mulher e as duas crianças chegaram à ilha. 
«E então, o que é que fizeram para chegar aquelas pessoas à ilha?» 
O homem sorriu ainda mais um bocado. «Mas, uma mulher? Há 
uns vinte anos? Uma ilha deserta?» Interrompeu ela a história 
que estava para recomeçar. «Não estás a ver as semelhanças?» Ele 
ficou calado. O idoso, chateado por não poder rematar o conto, 
olhou para ele com desprezo, aguardando com resignação sua vez 
para acabar a história. «E as duas crianças? Há vinte anos? A mu-
lher que procuramos desapareceu há mais tempo» Ambas ficaram 
pensativas, enquanto o idoso desesperava com a história a meio 
contar pulando por sair. «As pessoas que cá estavam fizeram uma 
cadeia humana entre a praia e as ilhas» Parecia mesmo desespe-
rado para acabar de contar a sua história. Mas reconheceu que 
ninguém o lhe prestara ouvidos. Desgostado, procurou/tentou 
afastar-se do casal que continuava a pensar naquela mulher e nas 
duas crianças. «Peço-lhe desculpas, o que estava a dizer sobre a 
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viagem daquela mulher?» O homem demorou a responder, sen-
tia-se vexado por ter que recontar a história. «Fizeram uma cadeia 
humana» Ele resumiu o final do relato para mostrar o seu mal-
-estar. As suas interlocutoras ficaram admiradas com a resposta. 
«Quem fez tal coisa?» Perguntou ele sem poder acreditar. Com 
um gesto de superioridade o idoso sorriu para ele e demorou ain-
da a responder. «Contando com pessoal suficiente, é possível unir 
dois pontos com uma cadeia humana» As três  olharam para o 
resto da praia, fazendo um cálculo rápido do número de pessoas 
que lá estavam. «Serão suficientes? E quererão fazê-lo?» Ela olhava 
para o idoso que voltou a sorrir. «Há muito tempo que param 
por cá e que se sentem prescindíveis. Uma oportunidade como 
esta, não a vão deixar passar» Eles dois olharam-se enquanto o 
idoso ficava à espera duma decisão para começar os preparativos. 
«Ele diz que é possível» Permaneceram em silêncio depois dum 
breve comentário e o homem impacientava-se. «E bom, se não 
querem a nossa ajuda, não faz mal, também não são horas de se 
tomar banho» Elas olharam para o idoso e, depois dum momento 
de hesitação, assentiram com a cabeça. Contente, lançou a cor-
rer pela praia. Parava em cada grupo anunciando a incumbência 
para essa mesma manhã. Os grupos, conforme ficavam a saber 
da notícia, olhavam para o casal que aguardava sentado na areia. 
Depois dum tempo em que a desconfiança parecia ter mais força 
do que a ânsia de empreender uma tarefa daquele calibre, todos 
se ergueram para se juntarem no meio da praia e assim discutir 
uma estratégia. Após uma hora de disputas em que houve tantas 
sentenças sobre o modo de afrontar a questão como pessoas vie-
ram ter à praia naquele dia, o consenso unânime chegou e em 
massa foram ter com o casal que aguardava temeroso. «Estamos 
de acordo em fazer os possíveis para vos levar à ilha da árvore, 
mais acessível a partir da praia» Sentimentos opostos tentavam 
ser processados pelas duas viajantes. Sem demora, o grupo colo-
cou-se em terra firme avançando para o mar fortemente aferrados 
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pelos braços. «Vocês são o último elo. Devem estar prontos para 
quando a linha comunicar que é o momento» Elas viam mover 
a linha à direita e à esquerda segundo a corrente e a correção 
proposta pela massa para contrariar os efeitos da maré. «Quando 
chegarem à costa do outro lado a linha ficará pouco tempo como 
uma verdadeira linha reta. É possível que parta nalgum ponto 
entre ambas as costas o que implicará a incomunicação das pes-
soas que ficarem mais perto da ilha. Deverão ser muito rápidas 
no deslocamento» Elas assentiram mas sem ocultar o pavor que 
sentiram depois das recomendações do homem. A progressão era 
muito lenta. A maré crescia, o que dificultava ter um ponto fixo 
na praia como base de toda a estrutura. Um grito ao longe deu 
o sinal de que era o momento. Os três correram para a fila e en-
quanto mergulharam, avançaram pegando fortemente contra os 
corpos que sustentavam aquele corpus. As ondas afundavam-nos 
com violência. O decorrer do percurso era lento, com medo de 
perder o contato com a fila como único suporte frente à força do 
mar. As extremidades anteriores e posteriores queixavam-se do 
esforço, mas naquela altura e depois de envolver na façanha toda 
aquelas pessoas, não havia espaço para o retorno. Não era fácil 
ver o final do caminho, as ondas erguiam-se como muros infran-
queáveis. Pouco e pouco a distância percorrida foi mudando a 
impossibilidade quase certa de vitória para uma realidade mais do 
que possível. Isso alentou o casal que continuava a caminhar mui-
to devagar mas sem parar nunca. Lá, cada vez mais perto, a areia 
via-se como a salvação. Lá, também a mulher, a única habitante 
da ilha, aguardava com um sorriso. Permanecia estática, à espera 
da iminente chegada. Quando por fim os pés tocaram a areia, 
os seus corpos caíram extenuados. Caminhando com braços e 
pernas até à areia enxuta, viam como a estrutura se desfazia para 
iniciar o trajeto inverso.
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Os corpos repousavam na areia enquanto a mulher arrumava 
o espaço habilitado debaixo da árvore como residência para 

as visitantes. «Desconheço se é de mais água que precisam os vos-
sos corpos neste momento, mas aqui têm dois copos bem cheios» 
Elas não conseguiam levantar-se, os músculos não respondiam. 
Do outro lado, em terra firme, aqueles miúdos idosos inundavam 
a praia igualmente deitados e recuperando o fôlego. A mulher 
estava lá à espera com os copos nas mãos aguardando a que as 
visitantes estivessem em condições de responder aos estímulos ex-
teriores. «A aqueles também lhes faria bem um copo de água. É 
pena eu não estar lá para lho dar» A anfitriã sentou-se ao lado 
deles e pousou os copos na areia. Recostou-se para estar ao nível 
delas. No céu as nuvens viajavam isoladas a grande velocidade por 
um vento que aumentava. «Aqui, neste lugar,   mas poderia dizer-
-se que em todo o planeta, não há segredos» A mulher falava de-
vagar, como numa confissão. «No mundo há dois tipos de pes-
soas, aquelas que têm conhecimento sobre o que acontece ao seu 
redor e as que não querem saber mesmo» Ele levantou-se para 
recolher o copo do chão. Bebeu toda a água de um só sorvo e, 
após deixar um e recolher o outro, chegou a ela a água fresca. 
Levantou-se também para beber, ela bebericava. «Há um monte 
de matizes que, como atenuantes, podem funcionar para justifi-
car certas carências quanto ao grau de informação que se possui» 
Sentadas e com os braços fincados no chão, escutavam a mulher 
que olhava para frente seguindo a evolução daqueles que na praia 
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tentavam recuperar as forças. «Se olharem para a costa, verão os 
carenciados, aquelas pessoas que renunciaram, não só a pertencer 
ao mundo, mas também ao conhecimento que este proporciona. 
Cada uma delas poderia ter ainda uma vida produtiva, conside-
rando como produtividade a gestão do seu tempo de forma que 
esta os enriqueça a nível pessoal, não pecuniário, mas elas decidi-
ram esconder-se nesse lugar, afastar-se do mundo e do conheci-
mento do mundo. Mas não foram só elas a renunciar a quanto as 
sociedades complexas podem achegar. E daí o sentimento de cul-
pa. A superstição como filha espúria da sabedoria fez desta socie-
dade uma estrutura mutável, onde a própria coação é mais forte 
do que as imposições externas. Uma estrutura frágil, como as 
mentes» Elas escutavam com atenção sem acreditar nas palavras 
da mulher. Esta olhou para elas e levantou-se para se resguardar 
debaixo da sombra da árvore. «Creio que está na hora de irmos 
almoçar. Há pouco que o sol deixou de cair perpendicular» Elas 
ergueram-se. Foram até à beira-mar para tentar ver melhor o que 
acontecia do outro lado. Os pequenos idosos recompunham aos 
poucos os grupos circulares. Tudo parecia voltar à normalidade. 
«Por que não há mulheres entre essas pessoas? Alguma vez pensas-
tes por que as mulheres não vêm à praia à procura do mesmo que 
esses homens?» A mulher falava enquanto estendia uma manta no 
chão para colocar pratos e talheres para o almoço. Elas, da sua 
posição, viraram-se para prestar ouvidos às perguntas desta. Fez-
-se um silêncio que a mulher aproveitou para colocar umas postas 
de bacalhau em cada prato, acompanhadas de batata cozida e ar-
roz. «Eles, uma vez findo o trabalho assalariado, transformam-se 
em despojos que a sociedade não quer. Porém, elas continuaram 
a ter a mesma função, aquela destinada para o trabalho escravo. 
Limpar a casa, cuidar de crianças e idosos e por aí fora, que per-
tence àquele tipo de tarefas para as quais, segundo a doutrina 
imperante, foram criadas. Por enquanto, eles, homens, como me-
ninos, aguardam a morte. Ela sempre foi o caminho fácil» O 
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cheiro do bacalhau chamou por elas. Não sem reticências, chega-
ram-se à manta, sentando-se ao redor dela. «É bom viver numa 
ilha para fazer sempre piquenique» A mulher sorriu-lhes convi-
dando-os para comer com um gesto. «Tu vieste cá com a tua mãe 
e a tua irmã há anos» Ele interrompeu o almoço com sua asseve-
ração. A mulher não respondeu, comia com avidez. «Tinha uma 
fotografia de tua mãe, mas perdi-a na água» Ela não comia, fixava 
a atenção nos gestos da mulher que gostava do almoço e não dis-
simulava o prazer que sentia com a comida, sem prestar ouvidos 
às palavras dele. «O nome dela era Júlia, não é?» Ela introduzia na 
boca as batatas inteiras que eram como pequenas bolas de golfe, 
mas pretas pela própria casca. «Fez uma pergunta?» Ele insistia 
tentado chamar a sua atenção. Esticou um braço para pegar na 
mão dela que mantinha o garfo com um pedaço do bacalhau. Ela 
safou-se e com extremo cuidado pousou o prato na manta. «Vies-
te à minha casa fazer perguntas sobre a minha mãe. Está muito 
preocupado com o teu caso, se calhar pelo dinheiro que hás de 
receber assim que regressares com a tua presa. Eu estou a falar-vos 
da conformação do mundo, de coisas que tem a ver com a vossa 
vida e tu inquires sobre algo que não tem a mínima importância. 
Ousas cominar-me a responder a uma pergunta banal, quando te 
estou a oferecer as claves do comportamento humano» Ela pare-
cia compreender a inoportuna intervenção dele, pelo que lhe dis-
se para ter calma com o gesto da mão direita, ao mesmo tempo 
que pedia à mulher, com um aceno, que tudo voltasse à normali-
dade. A mulher pegou no prato e continuou com o almoço. O 
seu rosto recobrou a serenidade e um sorriso escreveu-se nele. «A 
minha mãe veio cá fugindo à vulgaridade, do trivial e criou duas 
mulheres segundo o seu conceito sobre o que deveria ser uma 
mulher em qualquer parte do mundo» Ele parecia não ficar con-
tente com a reação dela, ainda que sim pudesse supor que a mãe 
dela era aquela que ele procurava. Comia sem vontade para não 
anuviar o ambiente. Ela fez uma primeira tentativa de levantar o 
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prato e comer um pouco. «Ótimo o bacalhau» A mulher sorriu. 
«A psicologia é que move o mundo. Uma vez que as ditaduras 
ortodoxas se mostraram ineficazes, porquanto sempre encontra-
ram uma forte contestação social, entendeu-se como necessário 
procurar uma fórmula muito mais subtil que envolvesse o escravo 
no seu próprio submetimento. Os próprios indivíduos a censura-
rem-se a si mesmos. Aqui chegámos ainda mais longe do que 
tudo isso» Ela não conseguiu reprimir um acesso de tosse ao ouvir 
a última frase da mulher. O bacalhau recusara-se a continuar pela 
garganta e agora pulava por sair. «Que aconteceria se as coisas em 
que acreditam fossem reais e palpáveis. Aqueles medos que a su-
perstição estendeu pelo mundo inteiro, além de serem um castigo 
na mente daqueles que acreditaram se transformaram em um ver-
dadeiro castigo palpável. Como no caso daqueles que creram ver 
a virgem Maria, terem mesmo um encontro com ela. O que 
aconteceria se na verdade a tivessem diante por uns instantes, ou 
mesmo criar um inferno segundo a descrição que cada indivíduo 
tem, só que em lugar de ser um padecimento em morte, fosse em 
vida?» Ambas deixaram os pratos na manta e olhavam para a mu-
lher com atenção. «Qual foi o vosso maior medo? A baleia, por 
acaso?» A mulher sorria enquanto olhava atentamente para ela. 
«A baleia só existe porque acreditas, mas é uma imagem criada 
por um subconsciente induzido por uma ideia externa. A quem 
fosse possível espalhar o conceito e que cada indivíduo fosse ca-
paz de materializar essa ideia conforme a concretização que na sua 
mente tem o objeto descrito, seria capaz de manipular vontades. 
Não haveria mais um ditador no mundo, haveria tantos ditadores 
como pessoas que o povoassem. Cada um de nós havia de ser ví-
tima e algoz, porque seria a própria consciência a materializar o 
castigo» Ele levantou-se e caminhou ao redor do tapete. No en-
tanto, ela permaneceu sentada a pensar na sua experiência com a 
baleia. Tudo o que vivera durante aquelas horas fora real. Tam-
bém o seu primeiro encontro na cafeteria, onde aquela emprega-
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da desaparecera engolida por animal. Não podia acreditar que 
tudo aquilo, todo aquele padecimento  fora apenas uma recriação 
que a sua mente fazia de uma ideia introduzida artificialmente no 
seu cérebro. «Mas, há evidências físicas de que ela esteve lá. Eu 
acordei com o corpo banhado em borras de baleia» A mulher 
sorria certa de todas as respostas. Por outro parte, ele continuava 
a dar voltas tentando encontrar um sentido ao relato que acaba-
vam de escutar. «Com efeito, existe, mas numa realidade condi-
cionada. Tu viste, interagiste-te com um elemento materializado 
pelo teu próprio cérebro. Ele era material, pôde mesmo engolir-
-te, mas uma pessoa que estivesse contigo não teria visto essa mes-
ma coisa, ainda que acreditasse na existência da baleia. Tu acor-
daste depois devagar perdida durante horas entre a floresta. Não 
és capaz de recordar nada do que aconteceu na verdade, apenas 
tens consciência do que a tua mente criou» Ela mostrava-se visi-
velmente nervosa, esfregava as mãos uma contra outra e evitava 
olhar de frente para a mulher que estudava minuciosamente os 
gestos dela. «Mas, então, és ou não és filha de Júlia?» Ele parou de 
caminhar em círculos e colocou-se de frente à mulher que o olhou 
de esguelha sem responder. «Então?» A insistência dele irritava-a 
«Ouvi não há muito num filme: não vou dignificar essa pergunta 
com uma resposta» Manteve o sorriso para virar-se para ele que, 
resignado, parecia desistir. «Tens um telefone? Devo informar do 
achado, é possível que ainda sem terem um resultado concluden-
te, tenham ainda vontade de me pagar» A mulher apontou para a 
base do tronco da árvore. Ele foi lá, pegou no telemóvel e digitou 
uns números. Virou-se de costas para mulheres ocultando-se par-
cialmente detrás do tronco. «Podes tirar algo positivo de tudo 
isto. Tens uma informação que mais ninguém tem» Ela abaixou a 
cabeça. Uma primeira lágrima resvalou pelo rosto. «Que sentido 
faz aquele discurso sobre as mulheres. Pensei que acreditavas na 
luta contra a opressão?» A mulher creu perceber onde é que resi-
diam as verdadeiras tribulações da sua interlocutora. «Reconheço 
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que, etimologicamente, as minhas investigações, juntamente com 
as da minha irmã, neste lugar tem uma componente profunda-
mente política, mas eu acredito só na ciência e, evidentemente, 
não tomo partido. Sei que o meu contributo para a ciência pode 
servir para libertar ou escravizar, mas eu só progrido no conheci-
mento não atribuo os usos de cada descoberta» Ela olhou para a 
mulher que parecia adotar uma posição mais próxima. Prescindiu 
durante uns instantes da sua superioridade para chegar-se e colo-
car a mão sobre o ombro dela. «Qual a função da tua irmã?» Re-
tirou a mão e tomou ar «Eu pensei o conceito ela deu-lhe forma. 
Ela criou a imagem da baleia e introduziu-a na memória coletiva. 
Algumas pessoas começaram a acreditar e daí partiu o projeto. 
Pequenas comunidades que espalharam a ideia, o medo. Depois 
a baleia evoluiu por si mesma e estendeu-se como um vírus. Não 
é um sistema novo, foi feito com  doenças reais. O verdadeira-
mente novo é a materialização de uma imagem virtual» Ela er-
gueu-se e deu uns passos para a água. «Então, lá os computado-
res?» A mulher alçou-se também e caminhou para ela. Pôs-se ao 
seu lado e juntas miraram para o mar. «A  psicologia só estuda o 
comportamento frente a estímulos, ela, por meio da tecnologia, 
criou um primeiro esboço do conceito inicial e espalhou-o. Agora 
está a receber os resultados do espalhamento. Não acredites que 
nos damos tão bem. Somos profissionais e trabalhamos para uma 
mesma causa, mas, depois de vivermos juntas e passado o tempo, 
vimos que não era possível permanecer num mesmo lugar. Somos 
pessoas muito semelhantes, ambas ambicionamos ter sucesso, 
pelo que consumimos o espaço da outra» Ele continuava a falar 
pelo telemóvel. Parecia chateado por alguma coisa que estava a 
ouvir pelo auricular. Cortou a chamada e atirou o aparelho vio-
lentamente contra a base da árvore. Caminhou para as duas mu-
lheres que ficaram em silêncio depois de dar por concluída a con-
versa. «Todo o meu trabalho ficou sem recompensa. Não vou 
ganhar nada com tudo isto» A mulher virou-se e, colocando a 
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mão, desta vez no ombro dele, avançou para o tapete que era 
onde estavam os pratos do almoço. Começou a recolher. Ela, re-
cuperando-se de tudo o que aconteceu, volveu-se também e foi 
ajudá-la. Ele, resignado, enfiou as mãos nos bolsos e dirigiu-se 
para as duas mulheres. «Lavo eu. Antes não disse nada, mas o al-
moço estava ótimo» As três arrumavam a louça e os talheres. Al-
guma brincadeira fez com que os risos se ouvissem ao longe. De 
improviso, ela deixou tudo o que estava a fazer e olhou para a 
mulher que olhava para ele surpreendida. «Se calhar, não é mau 
também tomar partido» As duas mulheres riram sob a admiração 
dele que não estava a perceber o sentido daquela sentença. 
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Da porta da cafetaria via partir o Buick a apanhar velocida-
de, levantando o pó da beira do caminho. Ela rejeitara o 

oferecimento para viajar com ele. Não tinha mesmo vontade de 
ficar, mas também não queria ir-se embora daquela maneira, sem 
um plano definido do que fazer. Era poucas as pessoas que cami-
nhavam pela rua. Algumas pegavam o caminho da praia entre 
a floresta, outras simplesmente caminhavam olhando para todas 
as partes, sem um rumo concreto, se calhar fugindo ao sol ou 
mesmo ao vento que se erguera, muito frequente naquela altura 
do ano. Colocou-se trás do balcão e pegou uma garrafa do fri-
gorífico. Abriu-a e introduziu uma palha. Sugou como vira fazer 
naqueles filmes americanos a preto e branco de que tanto gosta-
va. Recordou-se das piadas dum suposto Dylan Thomas noutro 
filme, diante do decano de uma importante universidade ame-
ricana. Ligou a televisão. Tinha o volume muito alto, baixou-o 
completamente e começou a mudar de canal. Não havia nada 
que chamasse a sua atenção. Desligou o aparelho e olhou para 
a parte baixa do balcão inspecionando que tudo estivesse no seu 
lugar. Tentava decidir se aquela prateleira precisava duma limpeza 
quando alguém entrou na cafeteria. «Bom-dia» Com as pernas 
das calças ainda molhadas e as mãos nos bolsos, dava passos cer-
tos na direção do balcão enquanto inspecionava todo o estabeleci-
mento. Ela identificou o fraque antes do que o rosto do homem. 
Ela pegou na garrafa que aguardava pousada no balcão e sugou 
com insistência. O fluido desaparecia do interior do vidro a gran-
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de velocidade. «Que deseja o senhor?» O fluido desaparecera do 
interior da garrafa produzindo um som rouco que aborbulhava 
no interior da palha amplificado pela caixa de ressonância que 
definia a parte grossa da garrafa. «Vou tomar dois dedos whisky 
e um bocado de palestra» Ela pousou o vidro e volveu-se para 
recolher a bebida juntamente com um copo largo. «Quer gelo?» 
Sentou-se num tamborete e apoiou os cotovelos no balcão. Sus-
tentava o rosto com ambas as mãos. Descobriu-o para responder, 
ao mesmo tempo que revisava o copo em que seria servido. «O 
gelo sempre piora o sabor do álcool» Ela serviu o whisky de frente 
a ele e as suas olhadas cruzaram-se durante o trasvase do licor. «A 
conversa é de graça. Sobre que quer falar?» Outro cliente entrou 
no bar e ela desviou o olhar para identificar a personagem. Outro 
homem sentava-se a uma mesa ao lado da janela. «Parece que uns 
clientes chamam por outros. Um local vazio que começa ter um 
pouco de movimento» Ela foi falar para o senhor deslocando-se 
para onde ele estava. «Uma água tónica» Caminhava devagar sem 
perder de vista o seu primeiro cliente do dia que permanecia de 
costas para as mesas de frente ao balcão. Recolheu outro copo e 
a água tônica e foi levá-la à mesa. Voltou para enfrentar-se ao seu 
interlocutor. «Sabes o que é viver com medo?» Sentiu-se mal pela 
pergunta. O seu estado espelhou-se no rosto. «Essa merda é dum 
filme» Ele sorriu de uma maneira fingida. «É mesmo, mas para 
isto serve» Ela passou um pano pelo balcão ao redor de onde o 
homem depositara o copo depois do primeiro sorvo. Bebia mes-
mo devagar, juntando muito os lábios sobre o vidro. «O teu ami-
go, o investigador, não há de chegar muito longe. Será uma pena 
pelo carro. Gosto mesmo desse estilo tão clássico. Cinquenta e 
três não foi um mau ano para os Buick» Ela apertou o pano que 
tinha na mão direita. «Então, estás à espera do quê? De que o 
cliente vá embora? Se preferires, posso dizer-lhe que a cafeteria 
está para fechar» Alçou a voz para acabar a frase. O homem na 
mesa olhou para eles dois e deu um sorvo longo. Ele alisou o 
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fraque e bebeu o whisky dum sorvo. Aquele homem pequeno e 
miúdo, não perdia uma palavra da conversa deles dois. Careca e 
com idade para ser o pai dela, dava voltas ao copo com uma mão 
enquanto este rodava em diagonal que uma mínima superfície da 
sua circular secção tocava com a mesa. «Eu só vinha convidar a se-
nhora para uma noite de jantar e, posteriormente, de copos num 
local agradável com vistas para o mar» Ela desviou a mirada para 
olhar para o homem que mantinha a vista fixa neles dois. «E a 
morte virá depois do jantar, durante os copos num local agradável 
e íntimo ou mesmo depois de fazer sexo?» Frisou a palavra morte 
enquanto olhava para o homem que pegava no copo apertando-
-o na mão. «As coisas não tenham porque correr mesmo assim, 
ainda que finalmente devamos reconciliar-nos com o destino por 
pouco que gostemos dele. Podes acreditar que não gosto mesmo 
desta encomenda» O homem atirou o copo que tinha nas mãos 
contra as costas daquele que repousava no tamborete. Este pegou 
no Colt que ocultava debaixo do casaco e virou-se depois de que 
o copo impactasse no pescoço. Ela pegou na garrafa do refresco e 
bateu com ela na parte posterior do crânio do homem do fraque. 
Depois da primeira pancada, o homem levou a mão livre à cabeça 
queixando-se do  impacto. Ela voltou a cair sobre ele com o peso 
do seu corpo alçado sobre o balcão. O vidro da garrafa, muito 
resistente, continuou sem mácula depois dos inúmeras pancadas 
que  desferiu antes de estar certa de ele que não seria capaz reagir. 
O corpo precipitou-se para o chão sem conhecimento. Os dois 
olharam para a pistola que permanecia a poucos centímetros do 
corpo imóvel. Ela saltou por cima do balcão, pegou no Colt e 
depois foi ver o estado do homem que jazia no pavimento. Não 
dava sinais de vida. Ela assustou-se. Ergueu-se e olhou para o 
outro homem que permanecia de pé muito próximo da mesa. 
Ele apercebeu-se do que se tinha passado. Ela estava imóvel pelo 
medo. «Vou ligar para a polícia» Aguardou um bocado antes de 
atirar a arma ao chão e pedir-lhe para esperar. «Não. É melhor 
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que não. Outros virão. É mesmo possível que este homem per-
tencesse mesmo à polícia» Ele, surpreendido, estacou no limiar 
da porta. «É muito difícil de explicar, mas este lugar não é seguro 
nem para mim nem para o senhor» Aguardou uns segundos en-
quanto pensava algum jeito de sair daquela situação. Foi pegar no 
copo que atirara ao homem do fraque e agarrando-o com força 
voltou para a mesa. Limpava com gestos espasmódicos a mesa e 
a cadeira. Todos aqueles lugares que acreditava ter tocado com as 
mãos despidas. A camisola servia de pano, ao mesmo tempo que 
mantinha envolvido com um pequeno casaco de verão o copo 
que  tencionava levar consigo. Rapidamente correu até a porta 
onde parou para olhá-la pela última vez. «Não sei de que vai tudo 
isto, mas eu não estive cá nunca. De acordo?» Ela assentiu. Ele 
deu uns passos em direção ao exterior antes de volver-se outra 
vez. «Corre, menina!»
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Corria, mantinha a vista posta na frente. Não existia nada 
além daquele trilho. Às beiras, as árvores passavam desfoca-

das. O primeiro instinto fora afastar-se daquele lugar, só correr, 
sem determinar uma direção. A paisagem monótona não induzia 
a parar, apenas a aguardar o longe, um ponto que definisse uma 
mudança de rumo, um um ponto de viragem. O suor caía pela 
fronte, metendo-se-lhe nos olhos. A acidez irritava-os e ela preci-
sava de levar as mãos ao rosto, para esfregá-las contra eles e pro-
duzir assim lágrimas que contrabalançassem os efeitos da acidez. 
A descoordenação enquanto não via o trilho, provocava movi-
mentos erráticos que a expulsavam para os extremos fora já do tri-
lho marcado. Mas, a vontade de continuar era mais forte do que 
o medo a precipitar-se fora do caminho conhecido. As soluções 
não chegam enquanto se corre. A energia, como recurso limitado, 
flutua pelas extremidades e o abdómen, chegando a quantidade 
justa ao cérebro para não perder o conhecimento. Por enquanto 
é ele quem ordena os movimentos não voluntários, será o último 
a perder a capacidade de dominar o corpo, mais ainda aquele que 
sofre. Uma clareira entre a floresta mostrava um estacionamento. 
Um bocado mais longe a estrada geral. Da outra beira um grupo 
de casas e um bar. Avançou entre os carros estacionados mudan-
do a direção consoante a organização dos veículos. Atravessou a 
estrada levando conta dos carros que passavam sem olhar para 
os possíveis peões a cruzar. Livrou de vários impactos antes de 
chegar à porta do bar. Lá parou subitamente, sentando no chão 
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ao pé dumas escadas que davam passagem ao interior do estabe-
lecimento. Tomava ar com dificuldade. Os músculos reclamavam 
mais do que os pulmões eram capazes de fornecer. A garganta 
seca impedia-o de emitir qualquer tipo de som. Recostou-se no 
pavimento e apoiou a cabeça no primeiro degrau. O sol filtrava-se 
de uma cor alaranjada pelas pálpebras fechadas. O coração batia 
com força nas têmporas. Permaneceu lá por um tempo indefini-
do, escutando as conversas de quem entrava no bar esquivando 
o seu corpo deitado. «Não é hora de estares aí deitada. Chegou o 
momento de tomares uma decisão.  Há muito tempo que estás 
à espera da oportunidade de mudar alguma coisa na tua vida» 
Ouvia sem acreditar que aquelas palavras fossem dirigidas a ela. 
Tentou abrir os olhos, mas a luz impedia-o. Levou uma mão à 
testa e levantando-se parcialmente descobriu uma sombra, uma 
silhueta muito próxima, estática. Aquela figura foi-se focando aos 
poucos. Um capacete negro impedia reconhecer um rosto, tão só 
uns olhos por trás duma máscara transparente. No topo, luzes de 
diversas cores e uma  pequena antena parabólica faziam daquele 
capacete um elemento muito diferente dos que ela tinha visto 
na sua vida. «Quem é o senhor?» Calças curtas de cor branca e 
uma camisola cinzenta. A pele, queimada pelo sol, muito escura, 
desenhava na pele sulcos sem conta que se concentravam nas ar-
ticulações, e nos lugares onde os gestos mais comuns foram mar-
cando a essência daquele corpo. «O senhor sou eu, com certeza. 
Você é ainda uma menina» Lutava com a luz do sol para manter 
nítida a visão daquele homem. «Falava-me como se me conheces-
se» Ele ajustou no capacete a direção da antena. «O meu traba-
lho é conhecer as pessoas. Para isso conto com este instrumento. 
Ele ajuda-me a interpretar os gestos faciais, traduzindo o que ele 
percebe para uma língua entendível para mim, que escuto» Le-
vantou-se dum salto e deu um passo atrás. Sem a luz percutindo 
diretamente sobre o seu rosto, ela conseguia ver claramente o seu 
interlocutor. «São muitas as coisas que tenhem acontecido nes-
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tes últimos meses. Há uma saída e não é muito longe. Tu sabes 
qual é, aonde tens que ir, mas essas corridas que dás criaram um 
nevoeiro que não te permite ver nem o que tens mais perto » 
Continuou a recuar, dando passos curtos para atrás. Assim que se 
viu a uma distância em que achou poder dar as costas àquele indi-
víduo, virou-se e continuou a correr. Corria pelo risco branco que 
marca o meio da via. «Recusas-te a parar. Mas, terás que parar. 
Todas as pausas são demasiado longas para quem tem vontade de 
correr, ainda quando o corpo peça um descanso» Ela escutava na 
distância. A estrada introduzia-se novamente numa floresta densa 
que fazia quase a noite pela ausência de luz. Carros a um lado e a 
outro acendiam as luzes ou buzinavam para lhe indicar que devia 
caminhar pela berma e não pelo meio da estrada. Atordoada pelas 
luzes e a estridência dos sons das buzinas, colocou-se diante dum 
carro que era guiado em sentido contrário e esticando os braços 
para a frente ao mesmo tempo que fechava os olhos, cominou-o a 
deter-se. Ele travou antes de colidir com o corpo dela que perma-
necia estático diante do veículo. O homem do interior, que volta-
va do trabalho para casa na cidade, desceu de imediato. Viu-a lá, 
de pé, com as mãos pousadas no capô do carro, a cabeça entre os 
ombros e os olhos fechados. Assim que ele atingiu a sua posição, 
ela correu para o interior do carro introduzindo-se no assento do 
acompanhante. Ele ficou parado, tentando compreender o que 
estava a acontecer e o que aquela mulher podia pretender. Foi 
até onde ela estava e, batendo a janela, pediu para ela baixar o 
vidro. Ele disse que não com a cabeça e pegou no manípulo da 
porta para se certificar de que ele não conseguiria abrir. Outros 
veículos, vendo que ele ficava lá estacado, faziam também soar a 
buzina para ele continuar a marcha. Botou a correr para o interior 
do carro e reiniciou o percurso. «Vá dizer que é o que quer?» Não 
houve resposta. Ela continuava em silêncio com o olhar posto 
num ponto do horizonte e as mãos colocadas no manípulo da 
porta. Passaram por diante do bar e ela virou-se para seguir com 
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o olhar o percurso do estabelecimento. Ele, admirado pelo gesto, 
imitou o movimento dela com o pescoço. «Aconteceu alguma 
coisa nesse bar? Alguém tentou fazer-lhe mal?» Ela olhou para a 
frente e, permanecendo calada, apoiou o crânio no vidro da ja-
nela e fechou os olhos. Ele olhava-a com atenção demonstrando 
certa incredulidade. «Vá dizer onde quer que a leve?» Acomodou-
-se. «Preciso de um lugar onde passar a noite. Não muita coisa, 
um sofá será suficiente» Volveu-se para ela, mas parecia adorme-
cida. Tentou por várias vezes dizer alguma coisa [em várias oca-
siões], mas, alentado pela ideia de ter companhia ainda que fosse 
só por uma visitante temporária que dormia no sofá, deixou que 
ela ficasse a descansar. Voltou a vista para a estrada debuxando/
desenhando um subtil sorriso nos lábios.

O prédio em que ficava o seu apartamento via-se iluminado 
pelas luzes da rua. Sem encontrar um lugar para estacionar, deu 
um par de voltas nas ruas adjacentes à procura de um lugar vago 
próximo da porta da casa. Depois de meia hora a dar voltas pelas 
entre as quatro ruas à volta do prédio, acelerou para se aproximar 
de um veículo que fazia manobras para deixar o seu posto. Mal si-
nalizou, já eram outros três carros a pretenderem o mesmo lugar. 
Estacionado, quis acordá-la, mas dormia tão profundamente que 
duvidou por um instante. Depois, suavemente, colocou a mão no 
ombro dela, mas sem êxito, ela continuava a dormir. Desceu do 
carro, foi onde a porta do acompanhante e, sustentado-a com os 
braços encaminhou-se para a casa. Depois duns primeiros passos, 
desandou o caminho para verificar se o carro tinha ficado bem fe-
chado. As luzes laranja dos pisca-piscas acenderam-se ainda duas 
vezes antes de ela resolver que tudo ficava bem. Assim, caminhou 
para a porta do prédio. Quatro andares sem elevador apareceram 
diante dele assim que a luz do recebedor acendeu. Depois dum 
prolongado suspiro deu o primeiro passo para subir os degraus.



137

XXIII.

No meio da noite, um rumor quase imperceptível chamou 
a atenção dele. Nos escassos cinquenta metros quadrados 

de apartamento, qualquer ruído podia ser imediatamente ouvi-
do de qualquer ponto da casa. Levantou-se da cama e foi para a 
sala de estar, numa cozinha americana. Viu lá o sofá no meio do 
escuro e enxergou uma silhueta. Chegou-se com cautela, para o 
caso de que ainda dormisse. Verificou que estava acordada en-
quanto olhava para ele, vendo como se aproximava. Acendeu 
uma pequena luz pertencente ao minúsculo espaço destinado a 
cozinha. O rosto dela iluminou-se com as lágrimas que invadiam 
as bochechas. Ele foi lá, timidamente, para a consolar. Deteve-se 
a poucos passos depois dum gesto dela. «Lascia ch’io pianga mia 
cruda sorte e che sospiri la libertà. Il duolo infranga queste ritorte de 
miei martiri sol per pietà» Recuou até um tamborete da cozinha e 
sentou-se lá. «Amanhã estarei muito melhor. Depois deixarei que 
continues com a tua vida» Ele quis dizer alguma coisa, mas foi-
-lhe impossível emitir nenhum som audível. O silêncio dominou 
a estância. Ela, recostada, olhava para o teto querendo ver mais 
longe. Ele, sentado no tamborete, com um pé no suporte da base 
e outro diretamente no chão, garantindo a estabilidade do corpo, 
mantinha o olhar fixo nas formas dela que se intuíam debaixo 
duma manta. «Amanhã hei de notar a tua falta se não estiveres» 
Ela não quis voltar-se para identificar o rosto dela iluminado por 
aquela pequena luz. Se por um instante teve a vontade de respon-
der, reprimiu-a antes que aflorasse num gesto. Ele foi para o leito, 
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caminhando devagar e arrastando as chinelas. Repousava boca 
para o ar, em silêncio, como a porta do quarto, aberta para poder 
sentir os movimentos dela no tecido sintético do sofá. Pouco e 
pouco as pálpebras foram pesando mais a cada instante, até ficar 
adormecido. Acordou sem noção do tempo decorrido. Uma mão 
procurava-o por cima das mantas. Ela caminhava no escuro, apal-
pando o lugar que ele ocupava na cama e procurando um de seu. 
Levantou os cobertores e meteu-se. Ele permanecia esticado, sem 
mover nenhum músculo. Ela incitou-o a aproximar-se. Passando 
um braço por baixo da cabeça dele dirigiu esta para o seu peito. 
Ele repousava nuns peitos miúdos e duros. Assim que conseguiu 
que o coração batesse ao ritmo habitual em repouso, adormeceu, 
com o cheiro e o calor dela que dormia também sentindo-se abra-
çada. 

Acordou com o apito do despertador. Ao seu lado não havia 
nada, além dum leito desfeito. Levantou-se perguntando em alto 
pela sua convidada. Não houve resposta. Recostado no sofá, onde 
ela passara parte da noite, aguardava o momento de sair para o 
trabalho. O pijama como fronteira, continha a mão com que es-
fregava as coxas. Cada gesto, o mais subtil aceno era recordado no 
momento em que, com os olhos fechados, introduzia a mão por 
baixo da flanela para extrair o membro já ereto. A fricção ganhava 
intensidade enquanto ele mexia todo o corpo tentando recuperar 
o aroma que ela deixara lá, como uma parte de si que ficaria para 
sempre na memória dele enchendo de recordações a sua solidão. 
Depois do clímax veio o repouso, com o sêmen resvalando pelo 
abdome até precipitar-se pelo costado, caindo no tecido do sofá, 
que escurecia com aquela massa viscosa. Fios daquele material 
líquido penduravam da pele como estalactites de pedra calcária 
numa cova. Acordou com a sensação de se ter esquecido de al-
guma coisa. Levantou-se, caminhou até a mesa da cozinha e lá 
pegou no telemóvel. Onze e quarto da manhã. Blasfemou em alto 
e marcou uns números no ecrã. Tremia enquanto soavam os tons 
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de chamada. «Bom-dia, Carmo. Peço desculpa por não ter ligado 
antes, mas hoje não me sinto lá muito bem. Não posso ir ao es-
critório esta manhã. Ligo de tarde para informar de como ando» 
Uma voz respondeu tranquila, falando muito devagar, o que fez 
com que ele imitasse aquela calma. Despediram-se e ele desligou 
o aparelho. Suspirou e foi à casa de banho. A água quente enchia 
o espaço de um nevoeiro denso e translúcido.   
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As ruas esvaziaram-se. O sol, por trás dos prédios, ocultava a sua 
luz fazendo das estradas lugares estranhamente escuros. Com 

predomínio de cores quentes, o crepúsculo marcava os objetos com 
a luz que se refletia nas partes altas das construções ainda ilumina-
das. Pequenos grupo de pessoas concentravam-se diante das portas 
de diversos estabelecimentos, sobretudo hoteleiros. Fora fumavam, 
falando em alto e demonstrando certa hostilidade. Os arrabaldes 
da cidade estendiam-se como um cárcere imenso, mas sem muros 
nem guardas. As únicas fronteiras vieram impostas pela falta de 
recursos. Essas mesmas carências fizeram aquele espaço mudar as 
normas do pacto social, para criar uma nova série de regras não 
escritas, mas que todas as moradoras conheciam e respeitavam. Ela 
caminhava com as mãos nos bolsos das calças, com os ombros en-
colhidos pela friagem que começava a sentir-se nessa altura do dia. 
De vez em quando, precisava esquivar algum grupo de pessoas que 
andavam a sair ou a entrar nalgum daqueles locais. Tentava não 
olhar para ninguém e que ninguém tivesse vontade de olhar para 
ela. No fim da rua, pela direita de uma das quadrículas que forma-
vam os prédios, creu reconhecer a chegada dum carro da polícia. 
Virou-se para o caminho que vinha de percorrer. Descartando a 
ideia de recuar, olhou à esquerda e à direita a procurar abrigo. Viu 
então um local à esquerda. Com a porta fechada, mas com as luzes 
acesas, pareceu-lhe o lugar mais discreto dos que vira pela zona, no 
tempo em que tardara a atingir a sua posição aquele carro. Avan-
çou para a ele com o crânio afundado entre os ombros e sem tirar 
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as mãos dos bolsos. Pegou na porta e abriu-a sem pensar. Dentro 
estava escuro, tratava-se de uma antessala onde uma cortina muito 
grossa dava passagem a uma estância maior, com uma luz vermelha 
iluminando um longo corredor. Ao longe, um balcão mais ilumi-
nado onde se distinguiam/viam tamboretes altos e algumas pessoas 
sentadas a consumir. Enquanto avançava, de ambos os lados apare-
ceram homens e mulheres, o homens e homens, mulheres e mulhe-
res, ou mesmo uma amálgama de corpos suados experimentando 
diferentes tipos de penetrações em cabinas fechadas, com uma só 
porta à frente. Os rumores de um cento de vozes confundiram-se 
em uma só. Numa delas, uma criança lutava para respirar sob o 
corpo de um homem grosso que puxava o corpo miúdo contra um 
sofá de cabedal preto. O suor sobre o tecido refletia os corpos de 
ambos, despidos e com uma camada oleosa cobrindo as formas de 
ambos numa união tão íntima como dois fluidos que se juntaram 
que ficar um inserido no outro, inseparáveis. Ela sentiu os olhos da 
criança fixos nos seus próprios. Sentiu a dor da penetração como 
a sua própria e deteve-se por um instante apertando os dentes e 
procurando com as falanges esticadas um ponto firme para se se-
gurar. Sustentava o seu corpo estendido no ar com a força dos seus 
pulsos contendo tão-só o ar daquela estância. O homem ejaculou 
e no último impulso dos quadris sobre o corpo da criança ela deu 
um passo à frente e abriu amplamente a boca para receber a sacu-
dida. Acordou entre os braços de outro homem que caminhava 
pelo corredor e que veio acudi-la, considerando que, pela postura 
que adquiria, corria o risco de cair para a frente, perdendo assim o 
equilíbrio. Ela soltou-se assim que descobriu aquele rosto que sor-
ria de frente a ela. Caminhou, avançando a grande velocidade, até 
o balcão. Escolheu um tamborete o mais afastado possível doutros 
clientes e sentou-se centrando a visão nas bebidas que tinha mais 
perto. O empregado veio e acenou com a cabeça a perguntar o que 
desejava para beber. Ela apontou para uma garrafa e aguardou o 
gesto dele. Este pegou na garrafa indicada e serviu num copo largo. 
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Afastou-se sem a perder de vista. Um cliente, sentado num tam-
borete não muito afastado virou-se para ela. Sorriu e moveu espas-
modicamente a cabeça para um lado, indicando um dos reservados 
que estava vazio. Ela diz que não com um gesto e centrou-se no seu 
copo. Bebeu um sorvo longo, quase que esvaziando o conteúdo. 
Tossiu então ao tentar respirar. Com a língua tocando o céu-da-
-boca, tentava reconhecer o que acabava de ingerir. Acabou o copo, 
mas fez uma pausa, antes de pedir outro. Apalpou os bolsos a pro-
curar dinheiro. Depois de ficar a saber que tinha que chegasse para 
pagar aquelas consumições, fez um sinal ao empregado para servir 
outra. Ele serviu no mesmo copo e aguardou. Ela tirou o dinheiro 
e pagou os dois. Ele foi-se embora e voltou com os trocos. «É fácil 
arranjar um carro por esta zona?» Ela procurava falar muito baixo 
colocando a mão diante da boca para não ser ouvida por outros 
clientes. Ele olhou desconfiando. «Depende do dinheiro que tiver. 
Há um concessionário de automóveis não muito longe, a caminho 
do centro» Fez um aceno negativo movendo a cabeça dum lado a 
outro/= abanando a cabeça. «Refiro-me a outro tipo de transação» 
Ele chegou-se e colocou as mãos no balcão. Falava muito devagar 
e num tom que só ela podia ouvir. «Não sei quem é você. Se, com 
efeito, é a mulher que sai nos telejornais, percebo o que quer, mas 
infelizmente não sou a pessoa que a pode ajudar na sua procura. 
Mas, sim posso dar um conselho. Se está a procurar um carro veio 
ao local errado. Aqui todos têm dono e posso assegurar que esse 
dono é uma pessoa muito perigosa. Se calhar, é capaz de encontrar 
o que anda a procurar no centro, onde os proprietários não vão 
armados nem contam com os meios para a encontrar. Desde que 
tenha certas destrezas no que diz respeito à abertura e forçado de 
todo o tipo de fechaduras» Ela afundou o rosto no copo. Encheu 
a boca com o conteúdo, mas demorava a engolir. «E agora que já 
bebeu e pagou a conta, devo pedir-lhe que se vá embora. Como 
bem está a ver, não me encontro em condições de receber a policia» 
Indicou para ela a direção da porta. Ela avançava pelo corredor sem 
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olhar para os lados. Pegou na porta e saiu com o crânio por diante 
assegurando-se de que não havia ninguém aguardando por ela no 
exterior.  Deu um passo e aguardou a ter uma ideia de por onde 
continuar. Lá fora, um homem pequeno vestido com um estra-
nho fato que simulava o corpo dum espermatozoide, correu onde 
ela apontando-a com o dedo indicador da mão direita. «É você 
que procura a tortura eterna. Dentro desse local está-se a cometer 
um genocídio» Ela recebeu com surpresa aquele indivíduo que se 
aproximava a grande velocidade. Depois de escutar as suas palavras 
lembrou-se de imediato da criança que acabava de ver no interior e 
acreditou mesmo no que aquele homem estava a dizer. «Você sabe 
quantos livros teriam escrito as crianças não nadas pela ação vil 
dos homens que no interior deste estabelecimento experimentam 
todas as formas de perversão? Pela ação de todas essas mulheres que 
induziram esses homens a deixarem-se levar pelos instintos mais 
baixos? Até inseminar outros homens por onde tão-só deveriam 
sair o que o ser humano já não precisa. Sabe quantas obras de arte 
este mundo perdeu por causa disto? Quantas mentes brilhantes? 
No céu estarão todos eles construindo grandes museus, enormes 
bibliotecas. Porque lá, o Inominável sim sabe apreciar as qualidades 
de todos esses meninos» Assustada, correu no sentido oposto ao 
que chegava aquele homem. Na distância, continuava a ouvir a sua 
voz sem perceber nem uma soa palavra do seu discurso. Aterecida 
pela friagem da noite correu a ocultar-se na entrada dum prédio 
por onde que entrava uma mulher idosa. Pediu-lhe para deixar a 
porta aberta enquanto ela se aproximava. Enquanto a senhora su-
bia a escada, ela simulava olhar para o interior da caixa de correios. 
Quando os passos da mulher se perderam no interior de um dos 
apartamentos, ela procurou um canto onde se recostar para passar a 
noite. Debaixo da escada, ao lado da porta onde se guardava o ma-
terial de limpeza, fez um leito improvisado e adormeceu devagar, 
ao mesmo tempo o que lugar se iluminava de  forma intermitente 
enquanto algum carro circulava de frente ao prédio.
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Abriu os olhos. A luz incidia indiretamente refletindo-se nas 
paredes de azulejo. «Tu conheces o mar?» Um menino olha-

va para ela com a vista fixa no seu corpo deitado. Ela levantou-se 
e ajoelhou-se diante dele. «Conheço, sim. Não fica muito longe. 
Nem bem quarenta quilómetros. Nunca lá estiveste?» Ele negou 
com a cabeça. «E vais ir agora?» Ficou calada, recriando o que se 
tinha passado nos últimos dias. «Agora...» A voz duma mulher 
ouviu-se por trás deles interrompendo a resposta. O menino foi 
onde a mãe, que o agarrou da mão. Ele continuava a olhar para 
ela enquanto se afastavam. Ela pôs-se em pé e caminhou para o 
exterior, onde a manhã se abria entre os prédios. Caminhou pelas 
ruas sem uma direção certa. Tentou descobrir o caminho que a 
levara ao centro da cidade. A fome marcou um destino assim que 
viu uma confeitaria. Amplos vidros mostravam um espaço diá-
fano com largos balcões frigoríficos com doces de todo o tipo à 
mostra. Uma fila quase saía da loja, ao passo que algumas pessoas 
permaneciam no interior, sentadas e desfrutando do pequeno-al-
moço. Entrou e procurou uma mesa livre. Sentou-se sem quase 
olhar para os bolos. Aguardou com impaciência que alguém a 
fosse atender. Olhava para uma televisão ligada no alto da parede. 
As notícias da manhã eram apenas os costumeiros casos do dia 
para amedrontar donas de casa. Mas de repente eis que o seu 
rosto apareceu no ecrã. Ficou paralisada por um instante, depois 
olhou para os lados, mas ninguém olhara para o aparelho. Viu 
então uma empregada e ela, mantendo a calma, pediu um café e 
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um bolo que indicou de onde estava, virando-se para o balcão. 
Aguardou nervosa pelo pedido. Mantinha o olhar posto no cen-
tro da mesa. Quando voltou a empregada pagou de imediato e 
comeu depressa, queimando a língua com o café ainda fervendo. 
Saiu caminhando veloz e despedindo-se amavelmente com um 
sorriso de agradecimento. Ainda nervosa por ver a sua imagem 
na televisão, andava desorientada, sem saber bem para onde se 
dirigir. A uns metros da sua posição descobriu uma carrinha de 
entrega parada à beira da estrada. Um homem tentava tirar um 
pacote de grande tamanho da parte posterior. Não sem dificulda-
de conseguiu depositá-lo num carrinho e foi até à porta dum pré-
dio próximo perdendo-se no interior. Ela fez uma pausa, olhava 
para a carrinha com insistência. Quis correr para a ela e arrancar, 
para fugir daquele lugar, mas as dúvidas mantinham-na imóvel. 
Depois duns instantes sem saber o que fazer, com o rosto corado 
pela indecisão, avançou depressa e enfiou-se no assento do piloto. 
Passava as mãos pelos lugares onde podia encontrar-se a chave 
do veículo, mas não estava lá. Apalpou por debaixo do volante 
para descobrir os cabos que podiam permitir-lhe arrancar, mas 
não sabia quais precisava de ligar para produzir o efeito esperado. 
O nervosismo tornou-se demasiado evidente para permanecer lá 
dentro durante muito mais tempo. «Se calhar, deveria experimen-
tar com o vermelho e o castanho» Ela pegou em ambos antes 
de virar a cabeça para a janela e ver lá o funcionário da empresa 
de distribuição. «Antes de arranjar este emprego, ganhava a vida 
roubando carros pela rua» Colocou as mãos no volante e ocultou 
o rosto entre os braços. «Oh, mas você é a fugitiva! Está em todos 
os jornais.» Ela olhou-o e suspirou. «Está bem. Vamos lá. Passa 
para o assento do acompanhante» Com os gestos dele, ela ficava 
cominada a fazer o que lhe dizia. «Estive na tua mesma situação 
muitas vezes. Para onde é que vais?» Viu-se constrangida a dar 
um destino quando ainda não sabia ao certo para onde podia 
ir. «À praia» Diz finalmente não muito convencida. O menino 
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da manhã fizera-a pensar no mar. Ela respondeu-se a si mesma 
que podia ir ver o mar. Ele guiava muito devagar entre os outros 
carros e as pessoas que cruzavam a estrada. «A cidade a estas horas 
está sempre cheia. Devagar a coisa muda até que chega o meio-
-dia, depois fica muito complicada. Além disso, eu conto com a 
minha nuvem permanente, mas que sempre tenho de trabalhar 
nas piores condições» Ela, que mantivera a vista fixa na estrada 
durante os primeiros momentos de trajeto, virou-se para ele com 
um gesto inquisitivo. «Não acreditas?» Ela não respondeu. «Creio 
que é uma coisa visível. Uma nuvem cinzenta a um metro da 
minha cabeça. No inverno faz com que chova sempre, o resto 
do tempo depende muito das estações» Ela olhou para o teto do 
veículo e volveu a vista sobre o rosto dele que se mostrava aborre-
cido. «Agora não, mulher. Tens de esperar a que esteja fora, ao ar 
livre» Ela assentiu sem muita convicção. «Não acreditas mesmo. 
Olha» Ele parou a carrinha no meio da rua e apeou-se. Os carros 
que a precediam premiam a buzina a reclamar que continuasse 
a marcha, mas ele, virado para o interior do seu veículo com a 
porta aberta mostrava a sua nuvem à passageira. Ela, nervosa por 
estar a chamar a atenção, inclinou-se sobre o assento do piloto 
e olhou para o alto. Não conseguia de ver nenhuma nuvem e 
isso aumentava-lhe nervosismo. «Não a vês? Tu não a vês, mas eu 
estou encharcado» Ela assentiu com um aceno que simulava ver 
como a chuva procedente da nuvem impactava contra o corpo 
dele. Voltou a entrar no carro, mas ao sentar-se, as suas roupas 
cheias de água, pressionadas contra o tecido do assento, espalha-
ram o fluido molhando o seu lugar e rebordando até o chão. «Já 
tenho tudo preparado. O assento está coberto com um plástico 
e o chão tem tapetes de borracha. Assim na empresa não me fa-
zem pagar pela deterioração do carro» Assombrada por aquela 
situação insólita, olhou para fora do carro. Centrava o olhar nos 
peões. De um lado para outro, parecia que tinham um destino 
certo. Reparou então numa coisa de que, até aí, não estivera cons-
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ciente. Muitas daquelas pessoas levavam a roupa completamente 
molhada. O peso da roupa juntamente com a tensão superficial 
da água que continham faziam com que se colasse ao corpo mar-
cando as formas. Fazendo um percurso pela frente do carro, foi 
enumerando mentalmente todas aquelas pessoas. Depois, olhou 
para ele que guiava e, vítima dum calafrio, fechou os olhos e dei-
xou-se levar pelo carro como se voasse. O trânsito restabeleceu-se 
e, ainda que com certo colapso, o tráfego voltava a ser fluido. Ela 
procurou o silêncio durante todo o trajeto, enquanto ele fazia as 
entregas com normalidade. Para qualquer pessoa estranha ao seu 
encontro casual, ela passava por uma ajudante ou aprendiz do 
trabalho. Ajudava com os pacotes mais pesados e contatava com 
os clientes enquanto ele tinha conta dos envios. Depois duma 
manhã muito produtiva ele sentou-se sério e olhou para ela. «Va-
mos lá» Disse anunciando o final da viagem. Ela assentiu com 
um gesto e ambos centraram a atenção na estrada. O percurso 
tornava-se a cada instante mais reconhecível. Suspirou ao chegar 
à floresta e recordou a fuga, mas também os passeios que even-
tualmente fazia entre aquelas árvores, afundando os pés na areia e 
escutando os estalidos das agulhas dos pinheiros a quebrar-se sob 
os seus passos. Despediram-se perto dum dos  trilhos que dirigia à 
praia. Ele fez um sinal com a mão do assento do piloto ao mesmo 
tempo que ela fechava a porta da carrinha. Não houve mais uma 
palavra. Lá se separavam os seus caminhos.
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Admirou-se ao ver a praia completamente deserta. Andou se-
guindo a linha de costa a procurar alguma pessoa das que 

costumavam andar por lá naquela altura. Depois de caminhar 
toda a praia, sentou-se ao sol, recriando-se com as ondas que a 
abaterem muito perto da areia. Ao longe, como uma presença 
inesquecível, as duas ilhas fechando a boca da ria. Naquele lugar 
calmo, começou a pensar na sua situação, na necessidade de en-
contrar um lugar seguro para se refugiar. Agora estava no ponto 
de partida. Aqueles pensamentos não faziam senão reafirmar o 
propósito de ir á ilha. Demorava o máximo a tomar aquela de-
cisão que parecia ser a sua única saída. Reparou no nevoeiro que 
se deslocava por trás das ilhas, procedente do oceano, mais o mar 
parecia calmo, exceto pela linha de costa onde as ondas quebra-
vam. Com a maré a subir, considerou a possibilidade de atingir a 
terra nadando. Buscando ainda alguma alternativa, andou a praia 
a procurar algum elemento que a ajudasse na sua travessia. Não 
se via qualquer elemento adequado àquela tarefa. De modo que 
despiu a roupa, que podia ficar muito pesada assim que molha-
da,  ficando de cuecas e sutiã. Foi-se metendo pouco e pouco na 
água, afazendo-se à temperatura muito baixa. Depois de passar a 
linha onde as ondas quebravam, começou a nadar muito devagar, 
mas a um ritmo constante. Tentava evitar as ondulações que se 
produziam na superfície mergulhando a cabeça e levantando-a 
só para respirar, mas assim que sentia a necessidade de apanhar 
ar não era capaz de inspirar sem engolir água. Levantava então 
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o crânio buscando o ansiado ar, mas uma daquelas ondulações 
cobria-lhe o rosto irritando os olhos. Lutava contra a corrente 
que a desviava da direção do seu percurso. Avançava em zigue-
-zague tentando atingir a linha reta. Eventualmente sentia como 
as extremidades demandavam mais ar do que os pulmões eram 
capazes de fornecer, pelo que fazia pausas breves, flutuando na 
superfície, ficando à vontade da corrente. Com muito esforço, 
retomava o percurso com os olhos postos no seu destino. Com 
cada braçada ficava mais difícil erguer o crânio para apanhar ar, 
também manter as pálpebras abertas durante esses instantes para 
saber a sua localização se tinha tornado uma tarefa quase im-
possível. O corpo que antes flutuara tornava-se mais pesado e 
empurrava-a para o fundo. O movimento compassado dos pés, 
não era suficiente para mantê-la fora da água. Começava a perder 
as forças e a consciência tornara-se errática a dar ordens contradi-
tórias que os músculos mal conseguiam de executar. Ouviu uma 
voz a chamá-la. Lutava  para manter a cabeça fora da água. Era-
-lhe impossível manter os olhos abertos, pelo que não  conseguia 
localizar o ponto em que se encontrava a pessoa que, na distância, 
a encorajava continuar a nadar. O corpo tonava-se mais pesado. 
Deixou de ouvir a voz, o que fez com que o seu cérebro solicitasse 
a rendição. Deixou-se ir para o fundo, detendo os movimentos 
das extremidades. Naquele momento, sob os seus pés a enorme 
baleia branca girava com o eixo em vertical formado pelo corpo 
dela como centro gravitacional. Por um instante, os seus olhares 
coincidiram nas profundidades do mar é uma sorte de expressão 
de vingança tornou-se patente no gesto do animal que girava cir-
cundando o corpo dela em constante descida. Ela esticou o seu 
corpo como signo de que ainda estava disposta a uma última 
batalha e disse para si «Não acredito» Repetiu aquela sentença até 
que a falta de ar fez que com perdesse a consciência.  
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Acordou com um rosto conhecido sorrindo-lhe a pouca dis-
tância. A sombra da árvore, com os longos ramos construin-

do um enorme guarda-chuva, resguardava-a da névoa fria que 
chegava do oceano. Soube que estava na ilha junto a sua única 
habitante. Apesar das dores e da náusea provocadas pela ingestão 
de água salgada, sentiu alívio. Atingir finalmente aquele lugar e 
afastar-se fisicamente da terra era como se tudo o que acontecera 
naquelas últimas semanas não passasse de um episódio, um conto 
para assustar as crianças numa noite de inverno, antes de irem 
para a cama. Procurou a mão dela, que chegou de imediato. «Por 
sorte saí com a embarcação de  começares a tua aventura. Foi 
assim que calhou recolher-te a meio caminho» Ela ficou calada 
durante um instante. «Só atingi a metade do caminho?» A mulher 
riu com uma sonora gargalhada. «Se calhar, estavas à espera dou-
tra coisa» Desta vez ambas riram juntas. Aos poucos ela recupera-
va as forças, começando a andar pela ilha. Mantinham conversas 
sobre diversos temas, mas evitando sempre a questão que a levara 
a regressar àquele pedaço de terra no meio do mar. Abrira o dia, 
dissipando a névoa que chegara do oceano, e juntas foram apa-
nhar sol no pequeno areal. Cozinharam e comeram naquele lugar 
idílico. «E no inverno é também assim?» Perguntou ela ao mesmo 
tempo que estava a comer umas verduras grelhadas. «Assim, mas 
com mais chuva» Riram novamente com aquele gracejo que ocul-
tava mais do que a mulher estava disposta a confessar. Comeram 
e beberam até ficar deitadas na areia, dormidas, perto do lume 
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onde colocaram a grelha, que ainda guardava algo de calor. Pouco 
e pouco, à medida a brasa se ia apagando, os dois corpos junta-
ram-se num único ponto no tapete que usaram como base para o 
piquenique. A respiração de ambas entrelaçava-se naquele ponto, 
o que fez com que as duas adormecessem tranquilas e confiadas. 
Num momento da noite, uma pressão forte em braços e pernas 
fez com que ela acordasse parcialmente. Ainda a sorrir, recusa-
va-se a abrir os olhos, receando despertar daquele lindo sonho. 
Abriu-os finalmente para reconhecer um capacete negro com 
uma máscara no interior e uns olhos que a fitavam. Sobre o seu 
corpo, segurava-a pelos pulsos, enquanto outra figura a mantinha 
presa pelas extremidades posteriores. Com a noite cingindo-se 
ainda sobre todos os corpos, era-lhe quase impossível diferenciar 
as figuras que a rodeavam. Uma luz ao longe trouxe um ruído 
intenso e constante. Um motor potente unido a um foco que 
iluminava o grupo sobre a praia e que se mantinha estático sobre 
todos eles. Um vento forte arremessou-lhes areiacontra os olhos. 
Estando impedida de realizar qualquer movimento, deslocava o 
crânio no sentido da corrente de ar, fugindo da areia que se intro-
duzia nas mucosas. O helicóptero procurou um lugar na ilha para 
aterrar, momento em que os homens a levantaram, aguardando a 
ordem para a subir ao aparelho. De pé, viu os ramos de a árvore 
mover-se violentamente por efeito das aspas da máquina. As fo-
lhas saiam despedidas, com aquelas ramas mais novas e frágeis. Lá 
viu também a mulher, que cobria o rosto com as mãos sem deixar 
de fitá-la com insistência. Empurrando-a com força levaram-na 
para o helicóptero. Do interior outros encapuzados ajudaram-na 
a subir. Olhou pela ultima vez para a mulher que correu para 
ela. Pegou no seu pulso antes que aqueles homens atassem a um 
assento. «Às vezes é preciso tomar partido». Ascendia o apare-
lho com a vista da mulher fixa na maquinaria, trespassando todo 
aquele metal até ao corpo dela que permanecia atada e amorda-
çada, imóvel, portanto, num assento daquele helicóptero. Toma-
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ram direção ao oceano, desaparecendo na escuridão. Voaram até 
bem entrado o dia. Por baixo daquele aparelho tão-só o mar e o 
reflexo da incipiente luz sobre a superfície. Começava a perder a 
consciência, pouco depois de sentir como um daqueles homens 
manipulava um dos seus braços. A abertura de uma das portas do 
helicóptero e a entrada de uma forte corrente de ar acordaram-
-na. Via as ondulações do mar moverem-se desordenadamente 
segundo indicava a corrente do mar e o súbito efeito das aspas 
do aparelho. Com os olhos fechados sentiu-se voar novamente. 
Acreditou estar a ver o repartidor na sua van, guiando pelas ruas 
da cidade e submergido completamente numa cabina cheia de 
água. Ela conseguia sentir a água fria que inundava aquele pe-
queno espaço. Percebia como aquela água penetrava por todos os 
orifícios, reduzindo a quantidade de ar que era capaz de extrair 
do ambiente. Lutou então para sair do veículo, mas as portas esta-
vam fechadas. O seu parceiro ria ao mesmo tempo que esquivava 
os carros e peões que circulavam naquela caótica urbe. Ela pegava 
na fechadura da porta uma e outra vez. Batia no vidro da janela 
sem mais fortuna. Levou as mãos à garganta e fechou os olhos. 
Fez-se a escuridão total.  
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I.

O amor chega depois do primeiro copo, repousa cir-
cular sobre o balcão enquanto se ergue o conteúdo 
pela segunda vez.
O terceiro é como fazer sexo com os olhos fechados 
sem ter presente o rosto de quem goza do outro lado.
Depois, um atrás doutro, descansam com a calma 
posterior ao coito e uma perde o contacto de quem 
ama.
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II.

Atar é submeter.

Manter preso um animal com a pele de outro ani-
mal. 
A humilhação como a máxima expressão do domí-
nio. 
Submeter os escravos com a pele de outros escravos.

Aprendemos em crianças a falar a língua do homem 
branco, aquela do ocidente que se tornou universal, 
porque o ocidente só conhece uma língua. 

Pego no copo, antes do primeiro sorvo olho ao redor 
e só vejo ocidente.
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III.

Ria, com o cotovelo sobre o balcão. 
Falava para eles contando uma história de que foram 
também partícipes. Apanhava o ar que enchia os pul-
mões sem aguardar a intervenção deles que deixavam 
os risos para o final, quando ela decidisse que a ane-
dota chegara ao fim.
Com a boca muito aberta, as lágrimas abrolharam 
pela borda dos olhos sem se decidir a cair.  
Todo aquele riso convertera-se numa máscara após o 
último copo.
Eu, não muito longe, percebia o calor do seu corpo 
quando, levada pelo júbilo, dava um passo atrás ba-
tendo o meu ombro com as suas costas.
Como ela, aguardava a queda da primeira lágrima,    
enquanto a vista se nublava para mim.
Esperávamos que ninguém daqueles interlocutores 
ausentes compreendessem a expressão de dor.
Tudo rematou apenas dois minutos após o penúlti-
mo copo antes da partida.
Fiquei ainda um bocado procurando um sentido.  
Quando a lágrima resvalou até precipitar-se encheu 
o copo pela última vez.
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IV.

A explosão.
Há sempre um instante prévio à morte em que a dor 
se torna intensa.
Não será possível quantificar esse momento, o tempo 
é sempre eterno para quem sofre.
O que acontecer depois desse período não tem qual-
quer importância.
A explosão é apenas um recurso sem um fim em si 
mesmo.
Trazer para a fronte um contexto, analisar a situa-
ção de todas as perspectivas além da dor, mesmo do 
sangue que deixa de ser material para se oferecer aos 
sentimentos e negar tudo o resto.
Esse resto é o vocabulário do que não existe, de um 
sem lugar, da heterotopia como uma construção com 
múltiplas frentes.
Já ninguém pergunta se faz sentido, a compreensão é 
só a retórica da derrota.
Os lugares comuns são pontos de conflito.
Cada copo é uma confrontação com a memória.
Beber é também recordar.
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V.

Fora abandonada como uma ilha cercada pelas on-
das.
Uma ilha com um único habitante. 
Uma ilha com medo a perder o que de humano tem 
a companhia.
Uma ilha disposta a matar antes de sentir ser uma 
ilha.
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VI.

Minguo debaixo da tua anca mantendo a equidistân-
cia entre os tornozelos. 
Precipitas para inundar o chão ao meu redor.
As partículas minúsculas formam figuras viventes 
que se movem como peixes.
Aguardo, aguardo sempre com os joelhos molhados
a primeira luz e alço o rosto bebendo de ti.
O tempo passa como um murmúrio descrevendo as 
imperfeições que ocultas com eufemismos como se 
assim a história de cada cicatriz fosse menos dolo-
rosa.
Com as extremidades cingidas sobre a tua pele,  minús-
cula, percorro com a língua cada fenda, com a certeza 
de cobrir com a minha saliva cada ferida,   apagando da 
tua memória a localização exata, a postura que adoptas 
para te repetir que não existe, que tudo foi um pesadelo, 
como quando o crepúsculo traz a névoa que cobre os 
rostos dos últimos sorrisos, que escutas mais longe en-
quanto desapareces para sobreviver debaixo dos lençóis,  
sentindo-te miúda e a salvo. 
Pouso o copo sobre o balcão.
Tu sorris com a tua amiga que se reflete no branco dos 
teus olhos húmidos e, como fizeras tantas vezes, ins-
tintivamente cobres os lugares do teu corpo em que a 
dor ainda corrompe a carne, enquanto olhas como me 
afasto antes de abrir a porta e desaparecer.
Deténs o sorriso e procuras nos rostos o daquela des-
conhecida que te ofereceu um aceno cúmplice.
Depois, um último sorvo e buscas na tua acompa-
nhante o gesto que te incite a viver.



163

Alberte Momán Noval

Sorris novamente de forma tímida e inconstante.
Baixas a o olhar para o chão. Ainda as partículas ín-
fimas guardam os últimos restos do teu alento, e lá 
também, o meu corpo deitado sobre a terra húmida.
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VII.

A sombra do rosto sobre o pavimento imóbil.
O alento dele, o cheiro forte a suor.
Abre as nádegas fortemente com as mãos, que pres-
sionam ainda mais a minha face contra a superfície 
gelada.
A língua alaga o esfíncter e uma contracção percorre 
o corpo que deixou de ser dono de si próprio.
Ele é o homem branco que modela com as mãos des-
pidas a vontade universal do não ser.
Ele põe o nome próprio a ausência.
Pega no copo de whisky apenas com dois dedos e 
fecha os olhos enquanto engole o mundo, pausada-
mente, sorvo a sorvo, detendo-se nos matizes.
Ele é o homem branco, para nós tão só o crepúsculo, 
a irónica ambição da massa, o pouso que dele fica 
na consciência colectiva, o prazer da humilhação, o 
gosto azedo depois da passagem pela boca. 



165

Alberte Momán Noval

VIII.

Gosto da segurança que proporciona o primeiro 
copo.
Depois é só ausência.
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IX.

Abro as pernas com o corpo deitado no o chão e 
aguardo a chegada dele.
Aperto com força o copo enquanto penetra na es-
tância.
Tudo fica coberto pela sombra do homem branco e 
sua vontade universal.
Constrinjo o copo entre as falanges até que o vidro 
racha.
O seu alento sobre o rosto mitiga a dor.
O coito é como uma pílula de Orfidán, como o aro-
ma das flores uma manhã de primavera.
Porque foi ele a inventar as estações, para poder di-
zer-me qual é o cheiro de cada uma ao enquanto fico 
enxague sobre o tapete.
Volto sobre um novo copo que ele, cortesmente, en-
che para mim.
Sinto o seu fluido percorrer o corpo pelas condutas 
endurecidos pela seca.
Não, não é para morrer - Disse enquanto fecha a 
porta numa despedida temporária como a infância 
que falta e se retoma com os anos.
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X.

Os cotovelos sobre os joelhos, sentada na sanita com 
as mãos cobrindo o rosto.
Sulcando o imaginário daqueles que passam por 
diante da porta aberta.
Uma flor nasce por trás da figura curva do WC, no 
lugar mais escuro, se calhar no mais húmido, naque-
le onde os restos constroem os substrato preciso.
O poeta mente para ocultar o rosto mostrando-o só 
ao final do último verso.
O copo repousa no chão, entre as pernas.
Alguém combinara lá para beber desse fluido mas 
já houve quem escrevesse na pele do azulejo outro 
poema.
O poeta reconhece não saber a origem daquelas li-
nhas.
Tudo parece muito confuso durante a espera.
Mas aquele corpo não aguarda, procura só sair da 
sombra.
O poeta desiste e afirma que aquele é uma caminho 
sem saída.
Sucumbe lá onde o homem branco preconiza. 
O poema não constrói a página depois do bordo 
-disse- não a ultrapassa.
O poema impresso com suor sobre a tampa plástica 
da sanita. 
O meu nome evapora-se como o suor, o suor na tam-
pa plástica da sanita.
Eu quis fugir para diante em queda pelo escoadouro.
O corpo repousa entre as pernas abertas.
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A solidão passa sem se lamentar por aquele lugar que 
impregna de suor a tampa plástica, além do prazer o 
nome evapora-se uma após outra noite.
Lá combinaram duas pessoas e tão só ficou um copo 
sobre o chão defronte da sanita.
Eu bebi daquele copo e sou o seu conteúdo murcho 
que aguarda.
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XI.

O percurso da porta que se fecha fica inconcluso.
Não posso medir a distância que nos separa.
A vista volta uma após outra vez sobre o mesmo pon-
to.
Só é permitido perceber por um sentido e escolho 
o gosto para apreciar os matizes daquilo que volta 
sempre da boca do estômago.
Caio de joelhos para me encher desse sabor que se 
precipita sobre o asfalto.
O homem branco observa-me distante, quase ausen-
te e afasta-se.
Deito-me para liberar as fossas nasais e respiro.
Leio nas estrelas como os cegos como numa página 
em branco.
Repito as coordenadas de ocidente.
Nenhum caminho conhece o trajeto.
Não há morada no ocidente para uma exilada das 
estrelas, o lugar que o homem branco criou para afas-
tar o indesejável, o sem nome, pagando o seu peso 
em ouro por não levar as mãos ao rosto sustendo a 
consciência.
Avanço, em horizontal, impulsando-me com os pés.
Aguardo a lagarta do pinheiro. 
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XII.

Morro cada dia para comprazer o homem branco 
que limpa o sémen do seu sexo contra o meu rosto.
Morro cada dia em nome do ocidente.
O meu cadáver sustenta uma estrutura maior.
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XIII.

A realidade cospe no chão depois de exalar o último 
alento de fume e deitar os restos sobre o asfalto mo-
lhado que fica alagado pela chuva, para alimento de 
qualquer canídeo.
Sigo-a passando por onde o fez primeiro.
O vento enfria as gotas de chuva sobre o rosto.
Caminho até o lugar em que o homem branco sente 
a necessidade de se ocultar, preservando impoluta a 
palavra de ordem, a imagem especular de qualquer 
deidade, as páginas imaculadas da sua mitologia.
Sou a sombra da consciência que em simultâneo de-
seja e rejeita no percurso aos lugares mas obscuros da 
miséria. 
Apenas uma última cerveja,  um cigarro pisado sobre 
os restos de milhares de vidas estratificadas sobre o 
pavimento, bastaram para ser assimilado,   mutilado 
por um olhar que não claudica nem mesmo na posi-
ção mas vulnerável.
Sou o aroma que impregna as mãos quando chega o 
momento de pegar no pão de cada dia.
E detrás das sombras que definem a noite invento 
um nome único para o homem branco.
Um homem que repito para reconverter, cada ma-
nhã, a minha renúncia.
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XIV.

Sou o lixo de debaixo das suas unhas enquanto o 
copo não chega.
Observo como é manipulado antes de se aproximar 
de mim aguardando enquanto as horas telegrafam a 
suas últimas ordens.
A voz ressoa nas cavidades que conformam uma es-
trutura oca.
O sangue resvala como uma torrente entre as pernas 
quando o primeiro sorvo penetra enchendo o vazio.
As extremidades despidas sobre a cadeira, as coxas 
vermelhas, toda porção de pele a nu com os restos de 
mim que se tornam sólidos e escuros.
Despida, sempre vulnerável, ponho de parte a exis-
tência de qualquer elemento alheio a mim.
Caminho nas pontas dos pés com o olhar posto na 
saída.
Uma mão, com o estigma que proporciona a miséria 
tatuada na pele, recolhe o copo e limpa os restos da 
sua dignidade ausente, os restos do homem branco 
que fecundaram o seu ventre.
Ambas partilhamos um silêncio cúmplice e aceita-
mos resignadas a fuga e a desinfeção. 
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XV.

O homem branco sorri enquanto nasce, estentorea-
mente e in crescendo. Disposto a superar a mãe, ao 
pai, como um órfão assassino de irmãos e irmãs. 
Ele é uma figura transparente deslocando-se em câ-
mara lenta, consciente da sua ubiquidade.
Abro as pernas sabendo que me observa e introduzo 
as falanges na vagina, mostrando os lábios, extraindo 
a língua, segundo os dedos se perdem de vista.
A porta morna e molhada mostra-se insuficiente. 
Nada basta quando o homem branco observa.
Cheia das minhas próprias extremidades  procuro o 
copo que ele me oferece.
O álcool queima a mucosa no interior dos meus ge-
nitais. 
Escuto como sorri com os olhos fechados e acelero os 
movimentos das falanges,  lá, no interior de todas as 
estâncias, até aprofundar onde se encontra o corpo 
despido e indefeso fronte a uma janela. 
É inverno e a pele branca escurece.
Ele permanece aí, do outro lado da falange que aca-
ricia as estâncias da minha morada, até descobrir o 
meu próprio corpo, empurrando-o até cair sobre o 
pavimento, lá onde as figuras passam sem se deter, 
sem rosto, sem as extremidades anteriores, cami-
nhando sempre em linha reta.
O clímax apaga a imagem e apresenta-me despida 
diante dele que se vira de costas a mim para mijar 
sobre o muro e desprender uma flatulência antes de 
ir embora, como as falanges lubricadas que reapare-
cem.
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XVI.

O homem branco reaparece como um mandato, 
como uma ordem sem destino vestida de pele, mãos 
ensimesmadas com o contacto, as formas proibidas 
para mim, mas que ele domina.
A porta aberta mostra o corpo despido.
Faltaram extremidades para ocultar o meu pudor, 
pelo que fiz o possível por reduzir as partes expostas 
do meu corpo, até que o sangue ausente fez de mim 
o peso morto que o homem branco esculca na pro-
cura do motivo que considera insuficiente, desneces-
sário, impróprio, punível enquanto bate, com breves 
roçaduras do pé, contra o corpo inerte, incrédulo.
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XVII.

O gelo dentro do copo brilha pelo efeito das lágrimas 
que extravasam os limites das pálpebras.
Há anos, quando procurava fugir aos efeitos atrozes 
da emancipação, evitava acomodar o olhar à intensi-
dade da nova luz.
O homem branco prendeu-me pelos pulsos, subiu 
o volume dos alto-falantes e, brincando, mostrou-
-me  o caminho que experimentei sujeita às certezas 
daquelas pessoas que sabem que pertencem a uma 
estrutura maior, segura e confortável.
Percorro com as polpas a condensação sobre a parte 
exterior do vidro.
Acomodo o olhar ao escuro e escuto as vozes que 
emergem dos alto-falantes. Down to the river to pray 
–enquanto as costas molhadas pelo sol misturam o 
suor com o sangue. Os passos lentos para o rio mar-
cam o ritmo e o canto emerge sobre o silêncio antes 
de morrer nas profundidades onde a água cala todas 
as vozes e determina um novo percurso.
No interior do copo o gelo é apenas a sombra de um 
icebergue.
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XVIII.

Sobre a cadeira levanto as pernas para que intua o 
que se esconde por trás das cuecas.
Ele mira, ocultando a sua obsessão a aqueles que nos 
rodeiam.
Sustento o corpo defronte dos lábios e miro para ele, 
fixamente, sem fingir o meu desejo.
Nesse instante recordo os golpes sobre a pele obscu-
recida pelo sangue coagulado no interior dos poros 
da epiderme.
Chamo pelo homem branco, adiro-me a sua vonta-
de.
Saúdo o licor com a língua e sinto-o resvalar pelas 
comissuras até ao queixo.
Ergo-me e caminho para a saída, seguindo o percur-
so que ele descreve movendo a cabeça  e observando 
sempre um passo mais adiante do que a minha po-
sição.
Aguardo um instante. O sabor doce do licor inunda 
as papilas. Com impaciência espero o contraste sal-
gado antes do último remorso.
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XIX.

Indago no interior da mirada do homem branco 
e vejo-me lá refletida, como uma forma que se ex-
põe, que mima a pupila com uma silhueta desejável, 
como um brinquedo que aguarda por trás do vidro 
da montra. Ele, que no seu sem vontade, sabe-se um 
ser inerte entre as mãos que o manipulam.
De joelhos, sem apreciar a linha do céu.
O poder reside na mão que impulsa a parte posterior 
do crânio com uma cadência monótona até que o 
último impulso se detém na garganta e tão só res-
ta limpar as calças ao levantar-se novamente, com a 
dignidade quase intacta e sem cruzar as miradas/os 
olhares, apenas com uma despedida nos lábios e o 
desejo assumido de não voltar sozinha para casa.
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XX.

Aguardo pelo meu nome próprio lá onde outras vi-
das repousam.
Se calhar, no lugar onde residem todos os desejos 
passados do homem branco, não faça o frio desta 
solidão.
A rejeição toma a forma de uma declaração e as op-
ções tornam-se figuras nítidas que se mostram com a 
liberdade que proporciona a brisa que move os seus 
corpos leves, não assim frágeis ou obscuros, porque a 
certeza de saber que nada é já esperável acode às pol-
pas como a maior mostra de que existe um caminho 
certo.
Deito o conteúdo do copo no balcão e pego fogo ao 
fluido que desliza pela superfície lisa.
O lume aquenta o verniz, desfigurando o meu rosto 
refletido. Perco então a consciência de mim e obser-
vo-me longínqua, como o passado, como uma figura 
a preto e branco que me observa debaixo da luz de 
um lampião numa noite que o é todo por trás da 
figura imóbil.
A despedida é o meu nome próprio e o primeiro pas-
so apenas um degrau sobre o qual colher perspetiva.
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XXI.

O homem branco interpõe a minha presença o valor 
das palavras que seleciona para mim.
Interrompe cada passo, cada gesto para se servir- de 
mim apelando às convenções que descrevem os ter-
mos que me interpelam.
Não sou eu, é o que se apercebe da minha indumen-
tária, o aceno que insinua apenas um estado de âni-
mo.
Finalmente dispo-me para o homem branco e eli-
mino toda emoção, ficando parada, imóbil, sempre 
à espera.
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XXII.

Desabo sobre os lençóis sabendo que depois impera-
rá o silêncio.
Nem todos os eufemismos poderão calmar a dor, de-
pois de saber que a fragilidade lidera o corpo.
Soterrarão os restos para descobrir o estigma sobre a 
pele. Ninguém nomeará o delito mas saberá assinalar 
a culpa, mesmo executar a pena.
Fecho os olhos e imagino o fundo do copo, ligo-me 
a todo o seu conteúdo descrevendo na minha memó-
ria cada um dos efeitos que ele desenvolve em mim, 
com o rigor que proporciona o conhecimento em-
pírico.
Depois aguardo com a certeza antecipando-se a cada 
sintoma, com a única esperança de ser forte o bastan-
te para sobreviver a cada sorvo.
São o meu único centro, o único meio para me con-
seguir, o único motivo. A dependência, neste ponto, 
é absoluta e a esperança é o alter ego da minha pró-
pria fortaleza.
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O meu nome contem só um leito e a figura do ho-
mem branco.
Confirmo que só possuo a vontade de figurar, como 
o prédio que e constrói para sustentar outras vidas 
sem viver a sua própria.
Não vejo outra luz.
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XXIX.

Limpo-me com abundante água que resvala pelas 
pernas enquanto me levanto.
Viro-me para enxergar no remoinho os restos do ho-
mem branco que se perdem pelo escoadouro.
Caminho molhando o chão e observo a imagem es-
pecular do meu sexo refletida nele.
Um olho que me observa, que perscruta até o mais 
profundo buscando um significado.
Ele nunca ficou, ia-se embora sem sequer uma des-
pedida. Supunha que eu estaria sempre pronta e en-
trava sem chamar.

Construir uma porta sem saída para reter o homem 
branco e falar. Dizer tudo o que a distância guardou 
na espiral de silêncio.

Seco as coxas, as nádegas, percebo a pele fria aderin-
do ás superfícies.
Repouso sobre os lençóis procurando o seu calor, 
desfazendo a silhueta do homem branco que perma-
nece como estigma da miragem que ultrapassa todas 
as coisas e não é senão uma figura que se perde no 
horizonte.
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CONFISSÃO

Escrevi esta história não para mim, mas para ti, 
Ana. Estas linhas serviram para me descrever 

uma verdade que não tinha assumida até o momen-
to. Foi só quando a vi escrita que te mirei direta-
mente aos olhos e descobri quanto ficava ainda por 
apreender. Nada de quanto permanece cá é fruto da 
ficção. Tem sido o Ocidente quem forjou cada um 
dos versos e com eles o nosso sofrimento comum. 
O homem branco são também eu, que escrevo. E 
isso faz parte desta grande verdade que repetes cada 
vez que sentencio as minhas certezas. É por isso que 
escrevo, para que repitas uma após outra vez as tuas 
demandas. Gostaria de amplificá-las com o meu tex-
to, mas sei que não tudo é tão fácil como preten-
samente descrevo quando falo. As minhas palavras 
tenham sido tão só eufemismos com que ocultar o 
meu desejo de acreditar na derrota. Agora sei que 
nada de quanto for por mim relatado fará sentido 
fora do meu próprio entendimento e que a tua his-
tória, Ana, como a de todas as mulheres, não pode 
ser escrita senão por quem a padece. Eu só quis dizer 
com esta confissão, com este livro todo, que estou 
pronto, que é o momento, o minuto zero da minha 
aprendizagem. Se tu tiveres vontade, por ti aguardo.  








