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Barata, minha Barata

Ninfa

«A luz não é mais do que um remorso. Construíramos 

um mausoléu imaterial para os nossos mártires sobre uma 

ideia que nunca foi.» A barata jantava os restos de um 

animal morto em concorrência com outras, um número 

indeterminado que chegava com atraso ao festim. Umas 

anunciavam, mediante o direito consuetudinário, a sua 

inquebrantável determinação de se alimentarem daqueles 

restos; outras procuravam na força mais do que no direito 

a assunção do que nem esgrimiam como tal. As mais 

miúdas e fracas buscavam as porções menores e mais 

acessíveis, furtivos e diminutos petiscos que saboreavam 

longe, afastando-se da contenda. «Esses insetos foram os 
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únicos beneficiados com o caos. Demonstraram aquelas 

habilidades que aos humanos ajudaram a proliferar.» A 

noite era um foco de luz sobre a cena. O barulho, como 

forma mais inútil de comunicação, não era senão um 

murmúrio que se evadia das suas diminutas cordas vocais. 

Nem os seus passos logravam descongregar a comunidade. 

Não significava uma ameaça maior do que a fome. O seu 

único objeto de culto, os restos de um roedor eviscerado 

por um veículo, se calhar a sua única religião, a cobiça. Os 

berros de um moribundo suicida, precipitado duma altura 

insuficiente, chamaram a atenção dos insetos, que viram no 

corpo daquele um tesouro ainda maior. Não muito longe, 

uma criança exercia todo o seu poder de sucção sobre o 

membro apenas ereto de um obeso mórbido. O farol, longe 

de mais para fazer pública a ação, iluminava as gotas de 

suor que caíam da frente, escorregando pelo rosto até o 

queixo e lá, sobre o crânio do pequeno que apenas era uma 

sombra entre as coxas daquele que sustinha a sua cabeça 

contra a entreperna, mantendo-o ajoelhado, em industrioso 

afã, ao tempo que a massa do homem repousava sobre a 

berma, apoiando as costas sobre um muro que mitigava 

os seus esforços por encher a boca daquele miúdo. As 

pernas feridas do pequeno roçavam o asfalto, permitindo 

que o sangue surgisse pelas roturas das calças. Os passos 
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gostavam de passar inadvertidos. Caminhava com a única 

quentura do cigarro sobre os lábios. Encolhido, avançava 

fugindo da claridade intermitente dos faróis. «Disseram 

que o erro tivera sido crer na luz. O fracasso nunca fora 

contemplado. Nem quando a luz não era mais luz e sobre ela 

incidia a obscuridade.» A beata aquecia a ponta dos dedos. 

Expelida pela mão, cruzou a berma até à porta dum prédio. 

Lá, uma silhueta retrocedeu para fugir do calor. «Aguardava 

por ti.» Das sombras emergiu a voz que interpelava ao 

caminhante, que deteve o caminhar sem se voltar para o 

interlocutor. «O Comitê perdeu a luz. Deixaram entrar a 

obscuridade. Lentamente, muito devagar, como quem 

morre todos os dias de maneira impercetível.» Pensou para 

si, mas aguardou ainda por alguma mensagem. «Está tudo 

pronto. Só tens de pôr as condições.» Retomou a marcha 

sem responder. Meteu as mãos nos bolsos aproximando as 

extremidades ao tórax, procurando evitar o frio. Apanhou 

outro charuto e prendeu-o. Com ele nos lábios, juntou as 

mãos frente ao rosto e mexeu-as, recuperando a circulação 

do sangue nas falanges. Ao longe, a luz de um bar invadiu 

a calçada enquanto a porta se abria. O barulho do interior 

chamou a atenção do caminhante, que acelerou o passo.

No estabelecimento, as figuras moviam-se muito 

devagar numa estância cheia de fumo. Os movimentos 
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inseguros dos presentes convertiam as inter-relações 

num exercício de mímica entre aquelas pessoas que 

comunicavam alguma ideia e aquelas que recebiam a 

mensagem. Aproximando-se do balcão, pediu um copo de 

cerveja com dois dedos de uísque e umas gotas de xarope 

de hortelã. «O xarope de hortelã não era preciso.» Pensou 

para si. Uma criança, com um corte nas calças ajustadas 

que permitia ver o seu pénis diminuto abalar com cada um 

dos seus movimentos, achegou-se a ele aferrando-se ao seu 

braço direito e aguardando alguma carícia. Ele apartou-o 

com brusquidão e pegou no copo. Depois dum sorvo longo, 

soltou o ar dos pulmões e inclinou a cabeça sobre o balcão. 

«Não houve alternativa à miséria. Podíamos ter atuado 

de forma diferente.» Olhou para a criança, que procurava 

outros braços e outras carícias entre os presentes. O 

camareiro serviu um segundo copo roçando a mão dele. 

Aguardou ainda um bocado, mirando-o fixamente, antes 

de caminhar até à porta traseira do local. Bebeu o resto 

do primeiro copo dum sorvo e saiu de trás do camareiro 

que o aguardava numa caleja, onde se acumulavam o lixo 

e as garrafas vazias. Em seguida, o camareiro ajoelhou-se 

manipulando os botões das calças, para liberá-lo daquela 

opressão. Aguardou apoiado no muro do prédio com os 

olhos fechados a que aquele rematara. Acendeu um charuto, 
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que sustinha com a mão direita, ao tempo que pressionava o 

crânio do camareiro, acompanhando os movimentos deste 

para sentir a pressão justa da sua garganta contra a ponta 

do pénis. Compartiu o cigarro com o camareiro que aspirou 

o fumo uma única vez antes de regressar ao interior. Uma 

barata procurava desnorteada algum alimento. «Et, monté 

sur le faîte, il aspire à descendre.» Decidiu voltar para o 

interior do bar para ocupar o assento e beber o segundo 

copo. «A firmeza no exercício do poder possibilita a 

magnanimidade. Foram clementes deixando-nos viver. 

Foram-no também permitindo os breves instantes de lazer 

que este tempo oferece às classes populares.»

No exterior, um indígena nativo do lugar bailava 

com a indumentária uniformizada como de cá do sítio em 

troca dumas moedas. Boina preta e o corpo nu com um 

farrapo cobrindo os genitais, junto com sandálias de couro 

para finalizar. Tal como Fred Astaire, que estivera na moda, 

muitos foram copiar os seus passos de baile, aqueles que o 

indígena plagiava sem pudor. Um bovídeo aguardava ao 

seu lado, oferecendo um copo de leite mugido no instante. 

Eram poucos os que se achegaram a olhar, mas contra-

arrestavam o seu escasso número com estentóreas 

brincadeiras que implicavam com o bovídeo como objeto 

de escárnio, ao beberem diretamente dos seus tetos, 



12

Alberte MoMán novAl

acostados sobre a calçada. O indígena evitava olhar para as 

vexações que sofria o animal, incrementando a velocidade 

dos passos e entoando canções num mau inglês enquanto 

fingia o sorriso. Logo, passado o tempo e a brincadeira, 

ausentes já as últimas pessoas que frequentaram o 

espetáculo, o indígena rifava com o animal por ter 

sucumbido à necessidade, deixando-se humilhar. O 

caminhante viu a cena depois do espetáculo e depositou 

umas últimas moedas num recipiente metálico que o 

indígena selecionara para recopilar o dinheiro. O ruído das 

moedas contra o metal despertou o interesse dos atuantes, 

que abandonaram a contenda para sorrir os dois a um 

tempo ao que se afastava já de ambos. «Existem para os 

insones as aulas para seres incivilizados.» Empurrou a 

porta para aceder ao interior. A congregação pregava antes 

de conformar a assembleia. Reproduziam num murmúrio o 

mantra, motivo da reunião. Cada dia, um diferente. Um e 

só um. O erro era punido com um golpe sobre as falanges 

da tábua de negociações. Pegou num café ao entrar, junto 

com um biscoito, e aguardou antes de continuar caminhando 

para a congregação. O líquido quente dentro do copo de 

cartão queimava a ponta dos dedos. Soprou abundantemente 

antes de beber o primeiro sorvo. Comia e bebia enquanto 

olhava para a diretora da assembleia a deslocar-se entre os 
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assistentes. Advertida a sua presença, a mulher grossa que 

caminhava com a tábua fortemente empunhada pela mão 

direita assinalou-o ameaçante. Ele deteve o biscoito que 

descia pela garganta e olhou ao direito para ela. Deu a volta 

e encaminhou-se para o exterior, deitando o copo de cartão 

e cuspindo o biscoito que, após ser engolido, tomava a 

direção dos brônquios. «O comitê proibira aos poetas 

escrever mirando o horizonte. Não perceberam que a 

poesia não se escreve, vive-se. E a vida só sabe mirar ao 

longe, anseia sobreviver.» As baratas correram para se 

alimentarem do doce cuspido pelo caminhante. Ele voltou-

se para olhar a porta fechada, e os diminutos insetos 

correndo para o que fora expulso da sua garganta. Avançava 

com as mãos nos bolsos, tremendo pelo frio. As portas 

fechadas dos prédios ao seu passo representavam a 

metáfora da sua vida. Apenas alguma luz nas vivendas 

mais altas das edificações, nas que a vida corria com 

aparente normalidade. Procurou um banco e sentou-se de 

frente a uma janela, na qual duas figuras se moviam no 

interior do que parecia uma cozinha. Seguia as figuras no 

seu percurso, também quando se enfrentavam, olhando-se 

mutuamente em silêncio. A caída duma beata ainda acesa 

sobre a berma muito perto dele indicou-lhe que não estava 

só mirando o espetáculo. Como num ecrã público, outras 
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pessoas miravam desde as janelas dos prédios opostos. 

Ficou parado, com os braços cruzados sobre o peito, com a 

vista posta naquele ponto de luz, tentando escutar a 

conversa que ele gerava. Fechou os olhos pouco a pouco. 

«O comitê proibira sonhar além das fronteiras do comitê.» 

Despertou quando a gota de sangue, que provinha daquela 

janela de luz, cruzou a rua para se depositar sobre o seu 

rosto. A disputa ultrapassara os limites do privado com 

aquela gota de sangue. Limpou com a ponta dos dedos 

aquela mancha vermelha e mirou-a com insistência. 

Deteve-se na cor, na textura, individualizando as 

particularidades daquele sangue. Vários carros da polícia 

cortaram a rua. Um número indefinido de indivíduos 

irrompeu no prédio e, após uns minutos, saíram novamente 

com os membros do casal em discórdia, presos pelos 

pulsos. Novas beatas fumegantes caíram sobre a calçada 

quando a rua ficou vazia. Passou a ponta dos dedos pelas 

calças e levou-a à vista para segurar que ficara 

verdadeiramente limpa. «A vida dessas pessoas é como a 

de esta gota de sangue misturada com o tecido sintético das 

minhas calças. Apenas uma mancha, sem mais valor que o 

da quantidade de detergente que precisa para limpá-la.» 

Começou novamente o percurso aguardando o dia que não 

chegava. Caminhou ainda durante algum tempo, à deriva. 
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Mirou o relógio e apanhou o caminho certo. Pulsou o botão 

que o ligava ao apartamento e escutou uma voz metálica 

que o convidava a passar. A porta abriu-se, e ele resguardou-

se do frio. Apanhou as escadas e começou a ascensão. A 

porta ficava aberta e fechou-a atrás de si. «Não tenho 

xarope de hortelã. Tens de me desculpar.» Pelo caminhante 

aguardava ele com um copo na mão. O caminhante não 

respondeu, pegando no copo. Olhou ao seu redor, mas não 

viu ninguém. Ela estava no dormitório arranjando alguma 

coisa. Bebeu e solicitou outro. Procurava ao seu redor um 

lugar onde se sentar. Ele sorria com outro copo na mão. 

Brincava com a ideia de incomodar o caminhante, que 

aguardava pela permissão para ocupar uma cadeira. Ela 

apareceu e captou todos os olhares. Ele sorria ainda, 

olhando para o caminhante que se perdia no corpo dela, 

procurando memorizar cada uma das particularidades 

daquele todo. «A procura de personagens tão despidos, tão 

vivos como as facas e os garfos, que representavam homens 

e mulheres nas histórias destinadas a permanecer inéditas, 

que se contava em criança.» Os pés dele em ambos os lados 

do seu rosto. Ela cavalgava sobre a face dele, emitindo 

breves gemidos enquanto se precipitava com a ponta da 

língua fora da cavidade bucal. As nádegas dele percutiam 

nos quadris do caminhante, aumentando a pulsão que este 
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sentia, fazendo-o incrementar o ritmo da penetração. Via 

as costas dela com os músculos tensos pelo esforço e o 

prazer. Ele, deitado, parecia sorrir em todo momento, com 

aquela superioridade que demonstrara nos primeiros 

instantes. Como num suspiro tudo se esvaece. Ajoelhado o 

caminhante sugava com a boca cheia do falo dele, enquanto 

recuperava as forças, em contra do seu desejo. Gostaria de 

ficar lá, deitado sobre a carpete, com os olhos fechados 

desfrutando do prazer do silêncio. «Os que se aturdem ou 

se matam trabalhando parecem-me seres fracos, já que o 

trabalho e a atividade humana são estupefacientes que nem 

sequer têm, para seduzir, alguma nota pitoresca.» O frio 

envolveu o corpo do caminhante, segundo saía do prédio, 

que se encolheu para não perder o calor corporal. Sem se 

aperceber, pisou uma barata que se cruzava no seu caminho. 

Alçou o pé em quanto notou uma forma inusual por baixo 

da sola do sapato. Lá a barata estirava a patas e o corpo 

todo antes de seguir avançando. Dirigiu-se para um lugar 

aberto para ver o dia nascer. As grelhas metálicas dos 

estabelecimentos começavam a ranger enquanto abriam. 

Diferentes cheiros se achegavam à rua. Parou para pegar 

no pequeno-almoço numa loja de doces que dava para a 

estrada. Os primeiros corpos traspassavam as portas dos 

prédios para o exterior. Existia uma luta que acompanhava 



17

Barata, minha Barata

a cada um deles. Havia figuras que ficavam sempre em 

retaguarda, finas e fracas. Outras que ficavam sempre na 

vanguarda, com os golpes como estigma, estratificados por 

épocas e tipos de conflito. Silhuetas que não escondiam a 

dor e dores que acompanhavam um corpo como a sua 

própria sombra. Os que vieram da guerra e nada tinham, e 

os que se alimentavam só de desejos não cumpridos. 

Sentou-se num banco a observar. A cinza do charuto caía 

sobre o asfalto. As pombas acudiam alertadas pela presença 

dos doces. Nervosas procuravam os restos que caíram ao 

chão. A cinza voltava a cair sobre o asfalto formando uma 

pilha que se dispersava com a brisa. Um homem sentou-se 

no outro extremo do banco. «O comitê aguarda as tuas 

indicações.» O fumo levado pelo vento dava na cara do 

acompanhante que tossia e movia a cabeça com gestos 

espasmódicos. Não houve resposta. Alçou-se para ir 

embora sem um olhar de esguelha para o caminhante que 

fumava em silêncio, olhando para o além. Reconfortou-se 

com a luz do Sol. Percebia a quentura nas costas sobre o 

casaco obscuro. Cómodo, arrolado pelos sons do lugar, 

ficou adormecido com o cigarro na boca a ser consumido. 

As pombas rodeavam-no. Com movimentos ágeis, 

recolhiam as migalhas do chão. Uma barata apareceu de 

entre uns arbustos. Numa carreira, surpreendeu a sua 
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vítima. Apresou com as mandíbulas o pescoço do animal, 

que batia as asas tentando não perder o equilíbrio. Em 

poucos segundos, e sem forças, bateu com o corpo no 

asfalto, enquanto movimentos espasmódicos davam os 

últimos sinais de vida. Com as extremidades fincadas 

fortemente sobre o pavimento, deslocava-se de volta para 

os arbustos com a presa entre os dentes. «O comitê proibiu 

pôr de manifesto as próprias contradições.» O lume do 

charuto sobre os lábios despertou o caminhante. Cuspiu a 

beata e levou a mão ao rosto para reconhecer o alcance do 

dano. Olhou para o céu e começou a caminhar. Buscou 

uma fonte pública para refrescar a pele do rosto, onde 

incidira o lume do cigarro. Abaixou-se e permaneceu ali 

um bocado, molhando a parte danada pelo lume. Olhava 

para os arbustos que proliferavam à beira do caminho, 

tentando descobrir a origem das figuras que se 

movimentavam entre as ramas. A noite resistia-se a 

marchar, povoando de restos as bases dos prédios. Figuras 

humanas deitadas sobre a berma, afetadas pelos efeitos da 

insónia, eram frequentadas pelas alimárias que viam de 

sacar algum proveito do seu estado de inconsciência. Os 

padres cobriam com a sotaina as partes pudendas de 

crianças indefesas que, imóveis, deixavam fazer de graça o 

que horas atrás fora remunerado. Deitados, amparados 
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apenas por algum obstáculo que os separava do entorno 

mais imediato, desprendiam-se do suor que resvalava pela 

fronte até à comissura dos lábios, misturando este com a 

saliva antes de cair sobre o rosto daqueles que, forçados a 

permanecer estáticos e em silêncio, aguardavam o último 

impulso dos quadris que mantinham as miúdas pernas 

abertas. Fechavam os olhos e retinham a respiração, para 

fugir do alento dos padres que, junto com os gemidos 

breves e intermitentes, impregnavam a pele do rosto duma 

capa fina de bafo que resvalava viscosa até molhar o 

pavimento. «Pela graça de deus.» As ruas começavam a 

encher-se. A noite perdia-se pelas calejas mais obscuras. O 

caminhante apurava o passo sempre com as mãos nos 

bolsos e a vista posta no chão. As portas do cinema 

acendiam as luzes anunciando a sessão da manhã. Escolheu 

a porta traseira para aceder ao interior. Os seus 

companheiros, já prontos, faziam os flocos de milho, 

enchiam os refrigeradores ou enchiam de doces os 

expositores. Apanhou o caminho para o armazém. Diante 

do seu armário quitou a roupa e pegou no uniforme com o 

emblema do estabelecimento. Apercebeu-se duma dor 

intensa nos genitais. Temeu olhar para o interior do calção, 

o pénis que desprendia muito calor por baixo do escroto. 

Vestiu a roupa e apanhou da sua o tabaco. Saiu com calma, 
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sem somar-se às carreiras dos seus colaboradores. Pegou 

na vassoira e nuns sacos para o lixo e percorreu cada uma 

das salas, assegurando-se de que estavam limpas. O rumor 

da gente na entrada preconizou uma manhã complicada. 

Entravam depois de se fornecer de flocos e doces, 

caminhavam com pressa para os seus assentos não 

numerados. As melhores localidades eram para aqueles 

casais com crianças que obviavam qualquer especificação 

de segurança, assim como as petições dos assistentes. 

Sentavam-se, já imersos nos seus respetivos recipientes de 

comida, fossando até o mais obscuro e cavernoso interior 

dos contentores na procura daqueles pedaços mais 

suculentos. Com os olhos muito abertos olhavam fixamente 

a pantalha, aguardando o momento da evasão. Aquelas 

duas esferas oculares arregaladas do rosto absorviam tudo 

quanto era projetado na tela, aqueles raios de luz que, 

fragmentados, acudiam aos distintos pontos de fuga como 

cavernas sem final. Até que sangrava o nariz dos mais 

novos, convulsionando aqueles menos resistentes às 

imagens, em solidão, com os seus progenitores ausentes, 

absortos na pantalha. O caminhante saiu novamente pela 

porta lateral, aguardando a o remate da primeira sessão. 

Pegou num charuto e inspirou com força. Soltou o ar muito 

devagar, recreando-se nas formas do fumo sobre o ar. 
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Reconheceu as crianças que caminhavam para a porta 

lateral do prédio. Avançavam juntas, com medo de qualquer 

coisa que pudesse interromper o seu percurso. Caminharam 

até ele, que já rematava o seu cigarro. Abriu a porta para 

entrar, num intento infrutuoso de escapar da interação com 

elas. «Vamos poder apanhar as sobras?» Ele não se voltou. 

Fechou a porta depois de entrar, mas deteve-se um instante. 

Retrocedeu um passo antes de voltar a abrir e mostrar a 

cabeça. «Vinde ao meio-dia. Terei uma bolsa para vós.» 

Fechou novamente a porta, dirigindo-se para uma das salas 

que anunciava o final do filme com a música dos créditos. 

Brandia a vassoira enquanto se introduzia na obscuridade. 

Nas cadeiras, o público mantinha os olhos muito abertos 

no momento em que a tela ficava preta. Imóveis, ainda com 

a escuma das convulsões apegada aos lábios. Ele varria os 

restos de flocos e doces por cima dos corpos inermes, 

recolhendo-os para um saco diferente do que os que 

utilizava para acumular os demais resíduos. Muito devagar 

recuperavam a consciência. Ele estava já afeito àquela 

reação, mas, pela primeira vez, advertiu as baratas que 

fugiam da luz da estância que se abria para uma nova 

sessão, correndo pelos corpos das pessoas que ainda 

repousavam sobre os assentos. Procurando lugares, onde 

se fariam invisíveis, avolumavam os orifícios nasais, 
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introduzindo-se aos poucos, até se perderem de vista, 

sendo tão-só percetíveis pelo movimento do seu corpo 

debaixo da pele. Continuou a varrer por cima de adultos e 

crianças, enquanto as primeiras filas começaram a acordar 

e sair muito lentamente para o exterior. Uma após a outra, 

a cena repetia-se em cada uma das salas. Enchia os sacos 

com a comida que reservava fazendo-os passar inadvertidos 

para os seus colegas. Ao meio-dia, pegou no que pôde e 

saiu pela porta lateral com um cigarro entre os lábios e um 

isqueiro na mão esquerda. Lá fora, as crianças aguardavam 

pelos doces que lhes prometera. Apanharam os sacos. 

Repartiam-nos entre eles inspecionando o interior como se 

aguardassem encontrar o tesouro mais valioso. Escolhiam 

aqueles fragmentos mais desejados e introduziam-nos na 

boca devagar, experimentando os distintos matizes que se 

reconheciam em cada parte da língua. Prendiam-nos entre 

ela, e o paladar recobrindo-os de saliva para amplificar o 

sabor. Fechavam os olhos para centrar toda a atenção num 

único sentido. De entre a malta congregada ao redor dos 

sacos do lixo, um homem alçou-se sobre o resto. «O comitê 

não pode aguardar mais tempo. Teme que o plano seja 

descoberto. Tudo está pronto.» Pegou num saco do lixo 

antes de desaparecer pela volta do prédio. As crianças 

foram embora pouco depois de o homem ter-se ido. 
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Recolheu os sacos vazios ciscados pelo chão antes de 

entrar novamente no cinema. Foi mudar a roupa. O sol 

enchia o dia. Sentiu o calor segundo avançava pelas ruas 

mais expostas. Guardara um doce para si. Lambia aquele 

pedaço de gelatina arroxeada, recordando a cena do cinema. 

«Não passaram fome. As suas roupas, ainda que velhas e 

um bocado esfarrapadas, luziam sempre limpas. E, com 

tudo, gostavam de ser crianças, experimentar os sabores da 

infância como os miúdos e as miúdas que permaneciam no 

interior.» Cruzou a linha branca que, pintada no chão, 

dividia os espaços por classes sociais. Lá ficava uma 

mulher que, carregada com os sacos da compra, fora retida 

pela polícia de finanças. «Devo passar por aqui ou caminhar 

três quilómetros mais para chegar à minha área.» O registo 

era meticuloso. Os agentes esvaziavam os sacos e 

procuravam por baixo da roupa algo que incriminasse a 

pessoa retida. Aquela zona, destinada às classes 

privilegiadas, era um atalho para chegar à outra banda, 

onde a malta mais humilde morava. Por esse motivo, 

qualquer pessoa podia ser inspecionada de forma aleatória, 

se a sua condição não correspondesse com a dos moradores 

da área. O caminhante passava com as mãos nos bolsos, os 

braços sempre pegados ao corpo e com o olhar posto sobre 

o pavimento, fugindo daqueles olhares alheios que 
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pudessem fixar o seu interesse na figura dele. Com passo 

veloz, avançava pelas ruas, sem se deter nem para a 

mudança de cor dos semáforos. Voltou a cruzar a linha 

branca e minorou a marcha. O gris das fachadas dos prédios 

obscurecia as ruas. Introduziu-se numa das portas dum 

edifício e subiu as escadas sem luz com grande agilidade. 

Entrou na vivenda. «Bom dia.» A música dentro dum 

quarto denotava uma presença. Fechou a porta atrás de si e 

caminhou para a casa de banho. Ao extrair o pénis para 

urinar, retirou o prepúcio e descobriu sobre a glande umas 

manchas vermelhas que produziam uma dor aguda. Fez 

com que a pele regressasse ao seu lugar e fez força para 

que a urina saísse. «Tudo bem?» Ela olhava, desde a porta 

da casa de banho, os gestos de dor dele ao urinar. «Era bom 

que tomasses um duche, reconhece-se o teu cheiro à 

distância. Depois, se quiseres, trato de solucionar isso.» 

Fez uma pausa na última palavra. Falava com a vista posta 

no membro dele. Deu a volta. A água começou a correr 

atrás de si. Caminhou até à cozinha e pegou em duas taças 

para preparar chá. Ele saiu vestido com roupa limpa e 

juntou-se à sua companheira. «Tenho uma pomada. Abaixa 

as calças.» Ele obedeceu com resignação, mas evitou 

observar a manobra. O frio do unguento aliviava a dor 

provocada pela manipulação da glande. «Outra coisa, ou 
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andas com um telemóvel ou dizes aos teus amigos a que 

horas estás ou não em casa. Passaram toda a noite a ligar 

pelo intercomunicador.» Ele sentou-se e apanhou a taça 

que fumegava ao seu lado. «Tive de entrar no teu quarto 

para apanhar o dinheiro do aluguer. O caseiro apareceu cá 

muito cedo pedindo o aluguer dos dois meses em atraso. 

Não queria ir embora sem o dinheiro e tive de lho dar.» 

Fez-se um silêncio enquanto ele bebia. Pousou a taça. «Até 

hoje, não disseste nada sobre o que fazes no teu espaço, 

mas acho que está na hora de tudo isso que acumulas lá 

saía quanto antes desta casa.» Ele voltou a pegar na taça. 

Fechava os olhos enquanto inclinava a cabeça para beber. 

Ela meteu a mão pelo pescoço da camisola e mexeu durante 

uns instantes na axila. Um peito aflorava por baixo do 

tecido estirado. Do mesmo jeito, os pelos por baixo do 

braço faziam-se visíveis. «Deveria ir trabalhar, mas não 

tenho vontade.» Alçou-se e pousou a taça no interior da 

pia. Encaminhou-se para o exterior, pousando uma mão 

sobre o ombro dele. «Come um pouco e tenta descansar.» 

Ele foi para o seu quarto e tombou-se sobre a cama, 

produzindo um grande estrondo após a queda. Escutou a 

despedida dela sem dar uma resposta. Mirou ao seu redor, 

sendo, pela primeira vez, consciente do volume real das 

caixas que acomodara em distintos espaços da estância. 
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«Frágil.» Leu numas letras escritas por uma mão vacilante. 

Tentou recordar um texto que lera sobre a justiça popular. 

Voltou-se sobre um costado e fechou os olhos. Acordou 

com o sonido do intercomunicador. Alçou-se para 

responder. «É preciso que falemos.» Abriu e aguardou ao 

lado da porta aberta a que subira. O visitante entrou sem 

aguardar nenhuma indicação. A porta fechou-se, e ambos 

foram para o quarto dele. «Vejo que tens tudo cá. Montado?» 

Inspecionava as caixas com gesto nervoso. Passava de uma 

a outra, assegurando-se de que tudo estava em ordem. 

«Viremos esta noite, quando tudo estiver calmo. 

Indicaremos o dia e a hora para que finalizes a instalação. 

Depois tudo será rematado.» Saiu velozmente do 

apartamento, mirando para um lado e para outro, antes de 

baixar pela escada, para o caso de haver alguém espreitando. 

Ainda com a porta aberta, ele caminhou até o quarto e 

deitou-se novamente sobre o leito. Por um momento, 

desejou que alguém acedesse ao apartamento e descobrisse 

todo o material em caixas, pronto para ser levado para o 

seu destino final.

De regresso, ela fechou a porta do apartamento. 

Estranhando, foi ver se ele se encontrava no seu quarto. 

Viu-o dormir. Mirou o relógio. «Tens de acordar, é hora de 

ir para o trabalho.» Ele abriu os olhos muito devagar e 
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ficou deitado, olhando para ela. «Esta noite vêm buscar as 

caixas. Só tens de abrir a porta.» Ela fez um percurso com 

o olhar sobre a desordem que imperava no quarto. «Não é 

possível viver assim, mas, além disso, pensa se o que estais 

a pensar faz sentido. Não falo de não procurar uma 

mudança, mas sim pergunto se este é o melhor meio.» Ele 

continuava imutável, com a vista posta na figura dela 

apoiada sobre o marco da porta. «A noção de uma mera 

reforma é estúpida e hipócrita. Uma reforma reclamada, 

exigida por aqueles a quem concerne, deixa de ser uma 

reforma para converter-se numa ação revolucionária que, 

desde o fundo do seu caráter parcial, vê-se determinada a 

pôr em causa a totalidade do poder e da sua hierarquia.» 

Expressou-o como o faria uma máquina que diz um 

argumento instalado na sua memória. Ela sorriu: «Engels?» 

Ele não demorou em respostar: «Foucault.» A resposta 

avivou o sorriso dela que o contagiou por um instante, 

despertando sobre o cansaço uma expressão de felicidade. 

Separaram-se para começar com as suas respetivas tarefas. 

Ele saiu sem se despedir. Ela ficou um bocado parada na 

cozinha, escutando como a porta do apartamento se abria e 

se fechava num instante, e os passos dele se afastavam 

baixando a escada. Depois, apanhou vários elementos do 

refrigerador para preparar o jantar. Ele avançava pelas ruas 
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com soltura, evitando veículos e pessoas como se de uma 

sombra se tratasse. Caminhou um bocado sobre a linha 

branca antes de se decidir a cruzá-la. A brincadeira chamou 

a atenção dum guarda: «Boa noite. Mora o senhor pela 

área?» Ele guardou silêncio. Parado defronte ao polícia 

ocultava o pescoço por baixo dos ombros. A rua obscura 

trazia a friagem da noite. Os prédios, muito próximos, 

faziam com que o vento corresse entre eles a maior 

velocidade. Ele aguardou ainda um bocado antes de dar 

uma resposta: «Não moro muito longe. Este é o caminho 

que utilizo diariamente para ir para o trabalho.» O guarda 

não deixava de se deter em todos os aspetos da sua 

fisionomia, assim como da sua indumentária: «Onde é que 

o senhor trabalha?» Mirou para ambos os lados antes de 

procurar uma resposta no fundo da garganta: «No cinema 

do centro, perto do shopping center.» Houve um silêncio 

incómodo. O guarda continuava com as suas averiguações, 

olhando para ele incisivamente. «Vou lá para a sessão da 

noite. Começa em menos de meia hora.» O vento assobiava 

ao atravessar a rua. As bocas do sumidouro que se abriam 

à superfície pareciam amplificar o som. Uma rajada de 

vento trouxe um rumor que provinha das profundidades. 

As saídas do sumidouro expulsavam um ruído que simulava 

o de milhares de vozes aproximando-se ao mesmo tempo. 



29

Barata, minha Barata

Aquele acontecimento chamou a atenção dos dois que 

permaneciam parados no meio da rua. O som fazia-se a 

cada instante mais audível. Ambos ficaram expectantes 

atendendo ao som que provinha do escoadouro. O 

pavimento começou a tremer justo antes que as sarjetas, 

que cobriam as saídas, saíssem despedidas pelo ar. O 

guarda e ele retrocederam evitando a possível saída 

descontrolada de mais sarjetas. Enquanto o tremor se fez 

mais plausível, milhares de ratas surgiram das bocas dos 

sumidouros. Num fluir constante, os indivíduos berravam a 

um tempo fugindo espavoridos. Os dois caíram ao chão. 

Sem deixar de mirar para a cena, procuravam-se o um ao 

outro buscando uma explicação. Após uns minutos de fluir 

constante, com a rua cheia de indivíduos correndo numa 

mesma direção, o fluxo fez-se menos intenso, até que só 

uma mancheia de indivíduos feridos e idosos povoava o 

asfalto. Subitamente, um grupo pouco numeroso de baratas 

surgiu duma das bocas do escoadouro para assaltar aos 

atrasados do grupo anterior. Imobilizavam as suas vítimas, 

mordendo nas patas e no pescoço, para depois levá-las por 

arrasto novamente até às funduras ignotas da cidade. 

Quando tudo ficou calmo, o guarda ajudou-o a erguer-se, 

seguindo com a vista posta nos pontos que foram, minutos 

atrás, o centro da cena. Sem explicação para aquele sucesso, 
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o guarda ordenou-lhe continuar o caminho, que marchou 

vacilante, avançando ainda com o rosto voltado para a 

retaguarda. Caminhava velozmente pelas ruas. Até divisar 

o prédio em que se instalava o cinema, não foi capaz de 

baixar o ritmo. Entrou pela lateral e apanhou a vassoira e 

os sacos do lixo sem mudar a roupa para a de trabalho. 

Varria em qualquer lugar, caminhando de forma errática de 

um lado para outro. Um companheiro, passando ao seu 

lado, indicou-lhe que devia pôr o uniforme. Ele foi até ao 

armazém, ainda com a vassoira e os sacos, com os que lhe 

resultava quase impossível despir-se. Deitou tudo no chão 

e sentou-se numa cadeira com os cotovelos nos joelhos e as 

mãos cobrindo o rosto. Acendeu um cigarro e aguardou um 

bocado naquela posição. Saiu com o uniforme posto e foi 

inspecionar as diferentes salas como de costume. Depois 

da ronda, saiu pela porta lateral a fumar outro cigarro e a 

pôr o lixo no contentor. Fumava apoiado na parede do 

prédio, com uma perna flexionada fazendo também força 

contra a superfície vertical. A noite inundava já aquela 

caleja. O silêncio precedia a chegada massiva de público. 

Uma pessoa passou correndo pela estrada geral, ao final da 

rua na que ele estava. Depois dum instante, duas mais, ao 

que se seguiu uma multidão correndo na mesma direção. O 

grupo mais extenso berrava coisas que ele não pôde 
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perceber. Um barulho enorme concentrava-se num ponto 

fora da sua vista. Curioso, dirigiu os seus passos para o 

epicentro do conflito. Pela rua continuava a correr gente, 

mas, desta volta, indivíduos ilhados que pareciam também 

procurar uma resposta para aquela situação. Ele, contagiado 

pela malta, correu também até chegar à estrada geral, onde 

parou alguém que vinha já de volta. «Apanharam um 

subversivo.» Deteve o relato para soltar uma gargalhada. 

«Se não vem a polícia em breve, acho que só vão encontrar 

um cadáver.» Continuou o seu percurso. As gargalhadas 

afastavam-se dele, que ficou parado, imóvel, sem saber o 

que fazer. Temeu pela sua vida e retrocedeu alguns passos, 

mas teve vontade de conhecer a identidade daquele que a 

malta estava a linchar por subversivo. Caminhou então 

para o grupo maior, que rodeava o incauto. Para chegar ao 

centro da multidão, devia apartar a malta para um lado e 

para outro. Viu então um corpo no chão, sobre uma grande 

mancha de sangue. Não reconheceu aquele homem. Depois 

de uns segundos de dúvidas, deu a volta e caminhou 

devagar, voltando-se sobre os seus passos. Pegou na 

vassoira e nos sacos do lixo que abandonara na porta lateral 

do prédio do cinema e entrou, com a cabeça baixa. 

Tremiam-lhe as extremidades. Apertava com força os 

objetos que levava presos entre as falanges. O público 
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começava a fazer a fila na bilheteira. Comentavam o 

sucesso com ironia. Brincavam com a ideia de apanhar os 

restantes subversivos. Ele recordou as caixas do seu 

apartamento e saiu pela entrada destinada aos espectadores 

à procura dum telefone público. Dentro do prédio, lojas e 

bares sucediam-se a ambos os lados do andar. Ele seguiu 

até um bar e, sem nem uma saudação à camareira, pegou 

no telefone e marcou um número. «Olá. Levaram as 

caixas?» Um rumor incompreensível percebia-se pelo 

auricular. «Mas, tu estás bem? Correu tudo bem?» Respirou 

tranquilo depois da resposta dela. «Sim, vemo-nos depois.» 

Voltou para o cinema. «Com licença!», repetia uma e outra 

vez às pessoas que se acumulavam na entrada. Apanhou as 

suas coisas e voltou ao trabalho. Depois da jornada, com as 

salas fechadas e o cinema vazio, recolheu os sacos do lixo 

e saiu pela porta lateral para os depositar nos contentores 

correspondentes. Demorou em voltar para dentro, fumando 

um cigarro. Lá não estavam as crianças da manhã, não 

havia mesmo ninguém. As ruas permaneciam vazias. O 

silêncio descrevia a noite. Tão só um rumor rachava a 

quietude. Milhares de patas deslocavam-se pelo interior 

das paredes dos prédios, fazendo vibrar a sua superfície. 

Algo que durante o dia, com o barulho próprio da cidade, 

não resultava percetível, mas sim se tornava consciente 
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àquela hora em que a urbe dormia. Mudou de roupa e saiu 

em direção à sua casa. Arredava-se do frio com a gola do 

casaco subida e os braços pegados ao tronco. Evitava mirar 

para os lados e avançava a grande velocidade, agilmente 

esquivando os pontos deteriorados da calçada que 

começavam a encher-se de água com a chuva das últimas 

horas. Evitou traspassar a linha branca, rodeando a área 

das classes acomodadas, para não ter retenções 

desnecessárias. Uma sucessão de ruas estreitas e obscuras 

abriu-se diante dele. Sujidade e prédios vazios. Pessoas e 

animais de estimação conviviam em locais de rés do chão, 

sem vidros nas janelas. Eventualmente, com plásticos 

translúcidos que abalavam com o vento. Grupos numerosos 

de baratas corriam pelas superfícies verticais levando 

consigo restos de comida que procuravam noutras áreas da 

cidade, ou mesmo animais eviscerados que deslocavam 

com dificuldade, apoiando-se só no seu grande número 

para não sucumbir a tão imensa tarefa. Os seus passos 

sobre o asfalto molhado ecoando sobre as paredes despidas 

chamaram a atenção de algum indivíduo ilhado que 

circulava com o grupo de baratas em ordem, aparentemente, 

militar. Separando-se da malta, aproximavam-se, sem 

medo, a onde ele se encontrava, seguindo os seus passos 

muito de perto. Intimidado pela presença daqueles insetos 
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em número crescente, apurou a marcha, tentando afastar-se 

deles, mas continuavam sempre mais e mais perto. Uma 

barata, adiantando-se frente às outras e aproximando-se 

dele, apertou com a mandíbula uma perna que, em 

movimento, deslocava-se com o inseto fortemente aderido 

às calças. Ele deteve-se para desprender-se do bicho, mas a 

barata aproveitou a parada para se aferrar com mais força, 

prendendo também a carne. Com muita dor, apertou com 

determinação a barata e expulsou-a, sendo projetada para o 

meio do grupo que avançava a grande velocidade. 

Imediatamente, e confundindo-se com a malta, o indivíduo 

prosseguiu na direção do grupo. Ele começou a correr. A 

obscuridade imperante fazia-o tropeçar com os diferentes 

obstáculos que povoavam a calçada em completa desordem. 

Saiu para uma avenida de maior tamanho, onde a luz dos 

astros delimitava melhor o caminho. As baratas pararam lá, 

naquela rua estreita e obscura. Só alguma se aventurava à 

zona iluminada, mas, rapidamente, voltava para trás 

recuperando a formação. Ele corria ainda quando se deu 

conta de que nada o seguia já. Aproveitou para tomar ar e 

reduzir a tensão nas extremidades. Apercebeu-se, pela 

primeira vez, do fluir do sangue pela ferida aberta que tinha 

na perna. Doía-lhe, mas continuou o caminho. Ela 

aguardava na porta aberta da vivenda, enquanto o escutava 
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a subir. Ele ascendia evitando apoiar a perna danada sobre 

o chão. «Como foi? Escutei o linchamento pela rádio. Foi 

muito perto do cinema, não é?», olhava para ele. Deteve-se 

na porta antes de entrar: «Sim, esteve lá. Lincharam um 

tipo. Não sei quem era.» Ela desviou-se para um lado para 

ele aceder ao interior e fechou a porta quando cruzou o 

umbral. «E tu?» Avançou até ao seu quarto e sentou-se na 

cama. «Não me reconheceram. É complexo estabelecer 

uma conexão entre o comitê e eu.» Passava a mão pela 

perna. Ela descobriu o sangue. «Tens sangue nas calças.» 

Ele observou a perna. Deteve-se nos matizes do sangue 

infiltrado sobre o tecido. «Há um tempo que não deixo de 

ver baratas por todas as partes.» Fez uma pausa. «Hoje 

evitei a linha branca e vim circundando essa área. Um 

grupo inúmero de baratas perseguiu-me. Uma mordeu-me 

mesmo na perna. Tive de exercer muita força para me 

liberar.» Ela ficou pensando enquanto observava como ele 

se ia desprendendo das calças, deixando a descoberto a 

ferida. Correu, então, para a casa de banho e apanhou 

desinfetante e uma grande quantidade de tecido de algodão, 

assim como vendas, tesouras e outros elementos. Voltou e 

ajoelhou-se em frente a ele. Continha os berros enquanto 

ela manipulava a ferida. As lágrimas afloraram dos seus 

olhos, porém ele mantinha a postura, lutando por continuar 
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em silêncio. «Tens uma boa ferida. Estás certo de que era 

uma barata?» Ele mordeu o lábio inferior como signo 

inequívoco de dor antes de respostar. «Estou certo. A 

cidade está cheia de baratas muito grandes que se espalham 

pelas distintas áreas em grupos numerosos. Nunca vira tal 

coisa.» Ela rematou de vendar a perna e levantou-se. «Acho 

que está.» Ele pôs-se em pé e deu um par de passos adiante 

e depois recuou. «Sim, está. Obrigado.» Ela levou-o à 

cozinha, onde lhe mostrou uma cadeira. Sem aguardar uma 

resposta, pôs um prato diante dele, inquirindo cominando-o 

para que comera. «É só massa com algo de presunto e 

molho de tomate. Não podes dizer que não queres. Quando 

foi a última vez que comeste alguma coisa?» Ele não 

respondeu e inclinou a cabeça para começar com a ingestão.

Ligaram para o intercomunicador. Ambos ficaram 

parados um instante antes de tomar a determinação de 

respostar. Ela alçou-se e pegou no auricular. Depositou-o 

novamente e abriu a porta. «São os teus amigos.» Ele 

sentiu-se vulnerável, sentado à mesa jantando, pelo que se 

ergueu e caminhou até à porta. Entraram dois homens, aos 

empurrões, para não ficar fora. Um fechou a porta e o outro 

dirigiu-se a ele, que retrocedia para ganhar espaço no hall. 

«É o momento. Temos de montar o dispositivo. Há 

pessoal em todas as plantas de energia, incluindo a nuclear, 
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aguardando a tua chegada.» Ele demorou ainda um bocado 

em dar uma resposta. Olhou para ela que se mostrava 

preocupada. «Isso é mais do que uma queda da energia.» 

Ninguém respondeu. Ele saiu com os homens que desciam 

a escada, quando decidiu dar um passo atrás em jeito de 

despedida. «Tens tempo. Apanha alguma coisa e afasta 

tudo o que puderes.» Desapareceram na obscuridade da 

escada.

 





PARTE II
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Imago

As primeiras luzes, seguidas de estalidos que 

chegavam como uma onda no ar, correspondiam às 

explosões nas centrais elétricas. Depois destas, desde a 

sua posição privilegiada no ponto mais alto da periferia, 

aguardou que chegasse o maior dos focos de luz, enquanto 

os bairros da cidade iam ficando às escuras. Pequenos 

pontos de luz anunciavam a sua chegada. Deviam rodear 

completamente a pequena central nuclear antes de sucumbir 

entre o lume. Chegou a ansiada luz, segundos mais tarde 

o som que trazia consigo a onda expansiva. Ele fechou os 

olhos enquanto começou a perceber o calor desprendido 

da explosão. A nuvem medrava como um guarda-chuva. 
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O cabelo retorcia-se prendendo pequenos fachos que o 

faziam encolher-se sobre si próprio. A pele ficara vermelha, 

recuando para deixar a carne despida. O cabelo prendeu ao 

tempo que se desintegravam as pálpebras. Ele continuava 

em pé, aguardando, sem ver já como o pó gerado pela 

explosão o absorvia por completo.

Ela caminhava pela estrada voltando o rosto 

periodicamente para se assegurar de que a explosão, que 

percebia como um rumor longínquo, não projetava os seus 

efeitos sobre a sua posição. A noite não era mais do que um 

reflexo da Lua sobre o pavimento. À direta e à esquerda, a 

floresta sombria da qual precisava de se resguardar. 

Caminhava com a mochila sobre os ombros na beira da 

estrada. Aguardava a chegada dalgum carro que pudesse 

afastá-la daquele lugar. Desse modo, arribara até lá. Um 

motor nas suas costas chamou-lhe a atenção. As luzes 

cegaram-na quando se virou para o olhar e tentar pedir uma 

boleia. O carro avançava muito rápido, se calhar demasiado 

para atender à sua demanda. Mas parou poucos metros por 

diante, forçando os freios no último instante. Fez marcha-

atrás até se pôr à sua altura e abriu a janela. «E, bem, como 

posso servir esta jovem solitária?» Ela sorriu agradecendo 

o gesto enquanto se abaixava para favorecer a interação 

com o motorista. Pôs uma mão na beira da janela e percebeu 
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as vibrações que denotavam a grande potência do motor. O 

estofado de pele brilhante era capaz de refletir o seu rosto 

na superfície preta. Ela, absorta nos detalhes do interior, ia 

dirigindo aos poucos o olhar para o seu interlocutor que 

aguardava. Umas pernas magras até o extremo levavam até 

um corpo miúdo e plano, mais brilhante ainda do que o 

estofado dos assentos, para rematar num rosto, onde umas 

mandíbulas proeminentes não deixavam apenas espaço 

para uns olhos compostos que a miravam com curiosa 

insistência. Ela deu um passo atrás movida por um espasmo. 

«O que se passa, nunca viu uma barata conduzir um carro 

de luxo? Acho que nunca guiei outra coisa.» Ela recuperou-

se muito devagar da surpresa. «Nunca.» Ele forçou o 

sorriso. «De onde é que vem a senhora?» Ela permanecia a 

um metro do carro, abaixada o suficiente para olhar pela 

janela. «Da cidade.» Ele deixou de sorrir para expulsar um 

suspiro de resignação. «Fugindo do calor, não é? A verdade 

é que a radiação não acaba de me convencer. Nesse sentido, 

ambos estamos na mesma situação. Sós, no meio da noite, 

sem um caminho certo, mas com vontade de deixar tudo 

para trás. Eu acabarei em algum ponto da costa, um dia 

destes, mirando o pôr-do-sol e bebendo daiquiris à beira-

mar. Tu onde é que queres chegar?» Ela duvidou, ainda 

impressionada. «Esse lugar poderia estar bem, mas 
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conformo-me em passar o resto da noite nalgum dos hotéis 

da próxima cidade.» O sorriso retornou ao rosto dele para 

dizer uma ocorrência que acabava de se lembrar. «Estás a 

fazer uma escapada do tipo hippie?» Ela encetou também 

um sorriso forçado. «Levo-te?», perguntou no final. Após 

uns segundos, ela mirou para a frente, olhou também para 

a floresta e contestou. «Sim.» Ele, animado, pôs as patas, 

que não manipulavam os pedais, sobre o volante e indicou-

lhe como abrir a porta, enquanto enunciava uma frase que 

escutara nalgum país estrangeiro: «¡Oye, chiquita, que 

gozada, enciende el tocadiscos y vamos a bailar!» Ela 

entrou para o carro, não sem certas dúvidas, e foi sentindo 

a pele suave do estofo, assim como a firme pressão sobre 

os rins por causa do assento. Mantinha uma postura erguida, 

mas ao mesmo tempo descansada. Pareceu-lhe o assento 

mais cómodo que ela alguma vez experimentara. Ele 

carregou no acelerador bruscamente, e o carro avançou 

muito velozmente, mas ela não se apercebia da mudança 

crescente na marcha. Olhava para ele de esguelha, sem se 

atrever a manifestar todas as perguntas que acudiam à sua 

mente. «Algum problema?» Ela mirou para frente e fixou a 

vista na estrada. «Não, não, nenhum problema.» Minorou a 

velocidade. O carro deixou aquele rugido constante, quase 

hipnótico, para emitir uma queixa momentânea após a 
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mudança de marcha. «Tens de saber que nós estivemos 

sempre presentes. Se calhar não tão visíveis como se 

poderia esperar, mas somos responsáveis de todas as 

decisões importantes que te concernem. Pensa nos grandes 

acontecimentos da história. Qualquer um, na época que tu 

quiseres. Nós estivemos lá. Ganhando com a guerra e com 

a paz, com a construção e com a destruição. Hoje cá, 

contigo neste carro, amanhã noutro ponto do planeta, junto 

aos maiores governos, ou mesmo sem eles. Alimentando-

nos tanto do que a ti te falta como de tudo o que te sobra. 

Não precisamos ser eleitos, nem mesmo ser reconhecíveis, 

nem reconhecidos. Não precisas acreditar em nós, tão-

pouco comungar com as nossas ideias. Porque seguiremos 

existindo de todos os jeitos.» Ela continuava com o olhar 

posto no horizonte, lá onde as luzes do carro alcançavam. 

«Somos mais efetivos do que a religião. Porque não periga 

a nossa existência com a falta de crentes. São muitas as 

religiões que se uniram a nós depois da queda de crentes. 

Consideram ser necessário financiar essa ideia caduca de 

acreditar numa figura antropomórfica que mora nos céus. 

Não saberiam justificar a sua existência sem isso. Nós 

estamos vários degraus acima na pirâmide alimentar. Não 

só em cima, estamos nos lugares onde há alimento. É 

importante não ter escrúpulos para nutrir-se do que outros 
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rejeitam, inclusive do que outros secretam. Mas é o segredo 

do êxito.» Com um aceno mostrou a proximidade da 

cidade, com as luzes que começavam a aparecer na floresta. 

Suavam-lhe as mãos que mantinha em contacto com o 

estofo, debaixo das suas próprias pernas. Ele guiou 

agilmente até um lugar próximo ao centro. Ela solicitou, 

sem emitir nenhum som, que detivesse o carro. Ambos se 

despediram com um olhar. «Obrigada.» Não se voltou para 

o carro. Caminhou sem rumo um bocado, antes de se sentar 

num banco da berma. «Eles erraram destruindo a cidade? 

Qual deveria ser o objetivo sobre o que projetar à força?» 

Alçou-se fugindo do frio da noite. Caminhava com a 

mochila sobre os ombros, com uma ligeira curvatura do 

corpo que a impelia para adiante por causa do cansaço. 

«Sag mir wo die Männer sind wo sind sie geblieben?» 

Reconheceu a voz que soava no reprodutor duma casa de 

hóspedes que abria a sua pequena porta simples para o 

exterior, utilizando a música como único reclamo para os 

viageiros, além de um pequeno indicador fluorescente que 

anunciava a existência de quartos livres. Vítima da 

extenuação foi lá dar com um homem que a recebeu com 

um sorriso e poucas perguntas pendentes de resposta. 

Subiu logo, pousando a sua pesada carga sobre o leito. As 

primeiras luzes e sirenes da polícia penetraram no quarto 



47

Barata, minha Barata

invadindo as superfícies até anegá-las por completo. Sem 

ar respirável, ela ergueu-se e caminhou para a janela. 

Abriu-a e quedou-se mirando como as forças de segurança 

fechavam as ruas ao passo de pessoas e veículos. Obrigados 

a fazer fila, os peões aguardavam a sua vez para receber a 

bênção por parte do padre que acompanhava, em toda a 

ocasião, a polícia. Durante o ritual de humilhação, despidos 

e completamente vulneráveis, os peões caminhavam com a 

cabeça baixa e em silêncio sobre uma linha branca 

debuxada no chão. Voltou para a cama arrastando os pés. 

Deixou cair o corpo e imóvel aguardou que o colchão 

deixasse de abalar para adormecer. Quando as luzes se 

esvaeceram completamente e a noite se fixou finalmente na 

estância, o canto dos bêbados anunciava a proximidade 

duma nova morte ou a queda duma outra liberdade, 

enquanto ela descansava sem aguardar o que poderia 

aportar uma alvorada vindoura. Acordou com a saliva seca 

apegada aos lençóis. A boca seca. Uma dor intensa na 

garganta, igualmente desidratada. Incorporou-se sobre o 

leito e ficou sentada mirando para a janela. Um dia gris 

molhava os vidros, percutindo cada gota com um tom 

particular que incitava a continuar no interior, longe da 

chuva. O acontecido na jornada passada deixara as ruas 

vazias. As forças da ordem frequentavam todos os bairros 
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aguardando algum acontecimento. Nos pontos mais 

humildes da urbe, produziam-se detenções aleatórias, 

completamente inesperadas, tão-só para forçar à dissidência 

a expor-se procurando a contestação. Ela, alheia aos 

acontecimentos da noite, olhava cair a chuva contra o 

cristal da janela. Um riso estentóreo saiu da casa de banho, 

onde a luz acesa era visível pela porta entreaberta. Ela saiu 

da cama dum salto e retrocedeu até impactar contra a 

parede. «As peças de sabonete que tens sobre a pia da casa 

de banho são diferentes das minhas.» Ela avançou muito 

devagar e golpeou a porta para abri-la por completo. Lá, 

uma mulher nova levitava sobre algo a mais de um metro 

sobre o chão, com as pernas cruzadas. Brincava com os 

sabonetes e ria ao mesmo tempo que mostrava, à imagem 

dela refletida no espelho, as peças que considerava muito 

engraçadas. Voltou-se para ela para falarem diretamente. O 

sorriso permanente permanecia imutável no seu rosto. Ela 

ficou calada, sempre mirando para a mulher que flutuava 

no ar. As pernas despidas, com cuecas vermelhas e uma 

camisola longa que cobria parcialmente as extremidades 

cruzadas sobre si mesmas. Uma mínima variação na face 

da mulher chamou a atenção dela. Deu um passo atrás ao 

descobrir a cabeça duma barata sair dum orifício nasal. 

Apalpava o ar com as antenas antes de se introduzir de 
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novo modificando temporalmente o grosso da cavidade. 

«Não fiques chateada. Ela é a minha barata. Tu não tens 

uma?» A mulher não aguardou por uma resposta, falava de 

jeito compulsivo sem modificar o sorriso. «Trata-se de 

uma terapia muito boa. Antes era incapaz de me relacionar. 

As interações eram muito complexas e aborrecidas. As 

condições de trabalho sempre mutáveis, piorando 

periodicamente, faziam com que não tivesse vontade para 

interagir. Apenas um par de meses com a minha barata e já 

vês. Estou cá a falar contigo, criando um entorno de 

conexão mútua. O que me fazia mal ficou num segundo 

plano. As diferenças que me distanciavam do mundo 

desapareceram. Hoje partilho muitas coisas com as pessoas 

que me rodeiam e sou muito mais feliz.» Ela deu um novo 

passo atrás. A mulher avançou também. Ela continuou a 

recuar. A mulher avançava flutuando no ar. Ela continuava 

sem se virar até que o seu corpo impactou contra uma 

mesa, e o seu corpo foi em queda até ao chão, onde o crânio 

foi golpeado pelo pavimento. Ficou inconsciente e deitada 

naquele lugar, enquanto lá fora continuava a chover. 

Acordou novamente percebendo o tecido suave dos lençóis 

no rosto. Alçou a cabeça e viu a mulher que, sentada no 

leito, observava-a com um sorriso. Quis recuar, mas uma 

dor intensa impediu qualquer movimento. «Qual pode ser 
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o motivo para querer sair duma jaula de ouro?» A mulher 

adiantou uma mão para acarinhar o seu cabelo. Ela queria 

resistir-se, mas não pôde, o crânio parecia querer estourar 

depois do golpe. Voltou a pousar a cabeça sobre a almofada, 

permitindo que a mulher passasse a mão insistentemente 

pelo seu cabelo. Ficou a dormir. A respiração pausada fazia 

intuir um sonho tranquilo. A mulher alçou-se do leito e foi 

para a casa de banho. Acendeu a luz e sentou-se no sanitário. 

Com a porta aberta, enquanto o esguicho percutia com 

força sobre o azulejo branco, observava a cama e olhava 

para ela, que repousava em paz.

Voltou a si. Abriu os olhos e viu que a mulher 

dormia sobre uma cadeira com o cotovelo fincado na mesa, 

sustendo a face que se deformava pelo seu próprio peso. 

Incorporou-se, procurando não fazer ruído e preparou-se 

para sair. Colocou os seus pertences dentro do armário, 

com intenção de voltar, e abriu a porta. A mulher acordou 

antes que ela pudesse sair. «Vais embora?» Não respostou. 

«Irei contigo. Acho vai ser bom irmos as duas.» Ela não 

soube o que dizer. Ficou a aguardar na porta até que a 

mulher ficasse pronta e saiu. Caminhava um passo diante 

e evitava olhar para a mulher que sorria ao mesmo tempo 

que olhava para todas as partes com surpresa, como se 

fosse a primeira vez que visitava aquele lugar. A rua, 
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iluminada pelo sol, sustinha as sombras dos sacos de areia 

que, em pilhas, configuravam os muros das instalações 

circulares, que protegiam aos soldados que inspecionavam 

os caminhantes. As duas mulheres passaram pelo controlo 

sem mais do que uma simples inspeção visual. A mulher 

sorria aos soldados que miravam para as duas mulheres, 

explicitando as suas intenções de ser outro o contexto. Ela 

caminhava sempre por diante da mulher, cavilando em tudo 

o que acontecera nos últimos dias. A cidade bulia a essa 

hora com o transcorrer das atividades matutinas. Deteve-

se inesperadamente, obrigando a sua acompanhante a 

fazer um gesto brusco para se manter perto de si. «Às 

vezes, acredito que só eu existo. Um solipsismo que me 

faz pensar que tudo o que me rodeia não é mais do que 

uma criação do meu próprio ego, uma visão pessimista 

que denota um ânimo instável e tendente à depressão.» A 

mulher ficou calada, procurando não interromper o sorriso. 

«Se tudo é uma criação da minha mente, conto com a 

capacidade para modificar o meu contexto à vontade. 

Deveria, por tanto, procurar as ferramentas para modificar 

a minha atitude face à vida.» A mulher exagerou ainda 

mais o gesto, explicitando o facto de não compreender 

o sentido do que ela dizia. «Podes começar uma terapia: 

come a barata.» Ela não escutou aquela frase e iniciou a 
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marcha novamente. A mulher ficou um bocado para trás. 

Via como ela se afastava muito devagar, sempre lidando 

com os seus próprios pensamentos. Soube-se, então, fora 

daquela relação que nunca principiara. Não podia deixar 

de sorrir. Por enquanto, as suas emoções ditavam um aceno 

completamente distinto. Ela continuava o seu caminho com 

o olhar perdida nalgum lugar da estrada, até que reparou 

num homem despido que caminhava entre os veículos 

que circulavam num e noutro sentido. Sobre o ombro uma 

arma, um AK-47. Seguiu-o com o olhar até o perder de 

vista. Caminhou até um parque e lá procurou um lugar 

onde repousar. Acomodou-se num banco. De fronte para 

o sol, fechava os olhos deleitando-se com o calor. Desde 

a sua posição, escutava falar a um homem que berrava 

não muito longe. Uma pequena congregação assentia com 

a cabeça pedindo o perdão eterno. «Até quando você se 

recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, 

para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, 

farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles 

cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. 

Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade 

de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos 

campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os 

seus conse¬lheiros e de todos os egípcios: algo que os seus 
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pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em 

que se fixaram nesta terra até o dia de hoje.» Ela virou-

se para observar o espetáculo. O homem continuava a 

falar desde um canto para um grupo a cada instante mais 

numeroso. «A praga chegou. Está por todas as partes. 

A minha mãe idosa ficou sem o grão da sua despensa.» 

Disse uma voz desde o público. «Louvado seja o Senhor.» 

Repetiu a multidão. Fronte a uma congregação crescente 

que se expandia descontroladamente, ela decidiu ir embora. 

Alçou-se a caminhou de volta para o hotel. Voltava com o 

sol sobre o rosto, escutando o ruído do interior das lojas. 

Gozando, por um instante, do ir e vir das pessoas que 

povoavam as ruas, das conversas, dos risos que se abriam 

entre o barulho geral. Os cheiros que provinham da porta 

aberta duma padaria chamaram a sua atenção. Olhou para o 

interior e ficou um bocado fitando, sem se decidir a entrar. 

Hipnotizada pelos aromas do pão e dos doces, sorria ao 

mesmo tempo que recordava não ter comido nada desde o 

dia anterior. Meteu a mão nos bolsos e pegou nas moedas 

que soavam através do tecido. Temeu não ter suficiente. 

Duvidou um instante parada no soalho. Para não chamar 

a atenção, fingiu ler os cartazes que penduravam do vidro 

do estabelecimento. Passava de um a outro, sem muito 

interesse. Pessoas que procuravam trabalho, algum anúncio 
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de atividades no bairro, aulas particulares e uma petição 

de pessoal para a padaria. Passou por diante daquele que 

procurava pessoal sem se deter, para voltar atrás depois 

duns segundos. «Estamos à procura de colaboradores para 

atendimento ao público na padaria.» Entrou e dirigiu-

se à pessoa que atendia por trás do balcão. Ela assinalou 

um pequeno escritório situado ao final. Ela caminhou 

até ao fundo, ligou e entrou, enquanto escutava uma voz 

no interior. A mulher, com uniforme branco e carapuça 

também da mesma cor, falava sem pausa, indicando todas 

as tarefas que deveria desempenhar a pessoa que ocupasse 

o cargo. Ela assentia sem escutar. Finalmente uma pausa, e 

a aceitação implícita das condições deram lugar a um breve 

sorriso da sua interlocutora que seguia sentada por trás da 

mesa de trabalho. «Saberá, por acaso, de alguma habitação 

para alugar? Agora estou num hotel, mas só paguei por três 

noites.» O breve sorriso da mulher mudou para um aceno 

de desaprovação. Houve um silêncio. A mulher ergueu-se 

da cadeira e pediu para ela a acompanhar. «Durante o tempo 

que trabalhes na padaria, se cumprires bem com as tuas 

tarefas, podes ficar cá. Temos um quarto que, em tempos, 

era usado pelas pessoas que trabalhavam de noite cozendo 

o pão. Hoje, ao não elaborar cá os produtos, ficou em 

desuso.» Acendeu a luz duma pequena habitação interior, 
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onde um leito muito estreito ficava pegado à parede. Ela 

assentiu agradecida. «Isto é de graça.» A mulher fez outra 

pausa e mirou para ela de cima abaixo. «Poderás apanhar 

tudo o que precises para comer. Não parece que comas 

muito. Sempre do que sobre na padaria e só no teu tempo 

livre.» Ela voltou a assentir, sorrindo. Ciente de que as 

condições não eram muito boas, mas respirou aliviada.

Acordou cedo e preparou-se para a primeira jornada 

de trabalho. Ainda com o estômago vazio, o cheiro 

imbricado nas superfícies do local, depois de tantos anos 

dedicado à mesma atividade, debilitava as suas forças, ao 

recordar-lhe a precetiva necessidade de ingerir alguma 

coisa. Apanhou alguns doces que sobraram da noite 

anterior e comeu-os no seu quarto, ocultando-se de olhares 

que não existiam mais do que na sua mente, como se 

estivesse a cometer um delito contra as pessoas que lhe 

deram trabalho e alojamento. Incorporou-se bruscamente 

ao escutar a abertura da porta exterior. Foi saudar as suas 

companheiras que chegavam aos poucos. Indicaram-lhe o 

seu posto por trás do balcão e ficou aguardando a chegada 

dos primeiros clientes com um sorriso. Muito devagar, 

servia os pedidos, errando nos trocos e servindo à pessoa 

errada quando a fila se dispersava pelo estabelecimento. 

Ninguém demorava muito em se decidir. Pediam o mesmo 
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diariamente e só aguardavam ser servidas para depositar a 

quantidade assinada na mão de quem atendia. Um homem 

entrou e ficou um bocado no soalho, impedindo o passo 

doutras pessoas que aguardavam fora ou pretendiam sair. 

Repreendido por este facto, entrou sorrindo para ela que 

o olhava desconcertada. Ele aguardava a sua vez em 

silêncio, sem desviar o olhar, sempre com um sorriso. Ela 

atendia, mas também seguia com o olhar os movimentos 

dele. Chegada a sua vez, demorou ainda um bocado em 

selecionar o pão que desejava. Fez a encomenda e estirou 

um braço, depositando a mão sobre a dela. «Fique com as 

trocas.» Ela sorriu sem muito ânimo e mirou para o que ele 

pôs sobre a palma aberta. Um bilhete escrito e encartado 

junto com um papel-nota que supunha uma quantia 

muito superior à estipulada. «Apaixonou-se por ti.» Uma 

companheira dava com o cotovelo sobre o seu braço 

enquanto sorria descaradamente. «Deixa a quantidade 

justa na caixa e fica com o resto. Isso é para ti.» Voltou 

ao trabalho deixando-a sozinha com o bilhete na mão. 

Pegou nele e abriu-o sem pressa. Uns símbolos apareceram 

em primeiro lugar. Uma sequência de figuras e raias em 

diferentes posições. Continuou desencartando e viu como 

os símbolos mudavam para um novo alfabeto que tão-pouco 

conseguia decifrar. Viu logo um texto compreensível que 
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leu demoradamente até onde a paciência dos clientes lhe 

permitiu. «Pareceu bem a todos os camaradas de todos os 

comitês da terra aumentar consideravelmente os honores 

existentes ao camarada Ptolomeu, o eterno, o amado pelo 

comitê central…» Sem compreender bem o sentido daquele 

pedaço de papel, deitou-o na lixeira e continuou a atender 

ao pessoal que começava a se impacientar. A manhã passou 

a correr, entre todas as ocupações próprias da padaria. 

Na hora do almoço, com aquele dinheiro inesperado, foi 

pegar para um hambúrguer numa loja próxima. Adoecia 

por aquela carne que se desfazia na boca, quase sem a 

necessidade de a mastigar. Pediu-a com batatas fritas 

e deitou-lhes uma boa montanha de ketchup. Lambia as 

comissuras dos lábios, sentada numa cadeira alta em frente 

duma janela tão ampla como uma parede que dava para 

o exterior. Lá fora, o homem da padaria sorria sentado 

sobre a capota dum carro estacionado do outro lado da 

rua. Engoliu com rapidez o que ficavam sobre a bandeja 

e avançou velozmente para a saída. Caminhava sem 

mirar para os lados, motivo pelo qual não viu o homem 

aproximar-se pelo lado da estrada. «Deixei um convite para 

você na padaria.» Ela continuava sem atender à conversa. 

«Sou parceiro dum amigo seu, recentemente falecido.» Ela 

deteve-se um instante antes de continuar acelerando ainda 
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mais a marcha. «Não me recorda, mas viu-me na sua antiga 

casa.» Ele percebeu que estava a erguer muito a voz para 

ser escutado por ela, que o deixava para trás. Avançou até 

se pôr à sua altura. Ambos corriam pela rua. «O bilhete que 

deixei para você é o convite para uma festa. Realmente 

o camarada Ptolomeu não existe. É uma festa pensada 

para obter apoios para a causa.» Ela parou, e ele fez um 

gesto brusco com o corpo para não seguir o percurso. Não 

podia falar. Mordia o lábio para não chorar. Mirou para 

os lados desconfiando das pessoas que passavam. Fez um 

percurso com o olhar tentando descobrir algo estranho 

nalgum dos peões que os circundavam. Deteve-se numa 

mulher que os observava desde a distância. Tardou um 

bocado em reconhecê-la, mas era a mulher do hotel. Com 

determinação, pus a mão sobre o peito dele em jeito de 

ameaça. «Eu não sou a pessoa que buscas.» Continuou o 

trajeto tentando manter a calma, caminho da padaria. Ele 

disse umas palavras antes de se despedir. «Pode não ser a 

pessoa que busco. Pode não ser querer ver imiscuída na 

causa como fez o seu amigo, mas não é preciso formar 

parte do movimento para que descubram alguma coisa em 

você que resulte suspeitosa e, por tanto, punível. Basta 

que não sorria alguém, que não deseje bom dia ao seu 

patrão. Um dia cruzara-se com uma pessoa que padeça a 
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síndrome do herói nacional, ele verá em você uma ameaça 

e acabará igualmente nas mãos das autoridades. «Si sa 

che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo 

esempio.» Deveras seguir sempre os ditados dos que se 

autodenominem ademais da moral.» Ela continuou o seu 

percurso. Longe do homem que ainda permanecia em pé, 

naquele lugar, fitando-a com insistência, lembrou à mulher 

do hotel. Buscou-a com o olhar. Os olhares cruzaram-se 

por um momento. Ela entrou na padaria sem voltar à vista.

«In order to survive we steal cheat lie forge fred hide 

and deal.» A barata emergia cantando por uma esquina da 

cama enquanto ela dormia. Subia pela parede branca até se 

fazer visível como uma mancha escura no meio da 

superfície lisa. Ela acordou com o barulho e assustada saiu 

da cama para acender a luz. Viu a pequena barata presa à 

parede. «Parece que não gostas da minha canção.» Ela não 

respondeu. «Se quiseres posso cantar outras, tenho ainda 

repertório.» Ela continuou com o olhar fixo na barata que a 

olhava na distância. «You are the crown of creation and 

you’ve got no place to go. Soon you’ll attain the stability 

you strive for, in the only way that it’s granted in a place 

among the fossils of our time.» A barata seguia o ritmo 

com o corpo, mas ela não conhecia a canção. A pouco e 

pouco, ela foi-se achegando novamente ao leito. Sentia o 
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frio chão, queimando a planta dos pés. Precisava de se 

introduzir novamente entre as mantas. Enquanto ela se 

cobria, a barata afastou-se para evitar que a sua proximidade 

causasse uma nova separação entre ambos. «Que é o que 

fazes aqui?» Achegou os lençóis ao rosto, sem o cobrir 

completamente. «Amanhã, este estabelecimento vai mudar 

de proprietário. Eu só vim, com a minha espada de lume, a 

marcar o caminho que não se voltará a pisar.» Ela olhou em 

redor. A luz que se filtrava pela porta, descobria fracas 

sombras que apenas permitiam definir as suas figuras na 

noite. Ela sentiu o cansaço que acumulara nos últimos dias. 

Sem ter tempo para reparar nele, continuara com a sua vida 

sem se permitir um instante para refletir. Mas, 

inesperadamente, o esgotamento caiu como uma lousa. 

Como se aquele fosse o final, resvalou sobre a cama até 

permanecer completamente horizontal, com a cabeça 

repousando sobre a almofada. «Então está tudo perdido. É 

a derrota final.» Ela respirou profundamente. «Nunca nada 

está perdido. Eu não acredito nessa forma de ver o estado 

das coisas. Perde quem não está disposto a ver o que de 

bom traz o futuro mais imediato. Há uma oportunidade por 

trás de cada obstáculo.» A barata fez uma pausa aguardando 

alguma reação que não chegou. «Pensemos no teu caso. 

Com o modo de pensar da religião imperante, até agora não 
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foras mais do que um simples contentor de esperma, 

satisfazendo o prazer dos outros antes do que o teu próprio. 

Tal como eu, e aquelas que pensam como eu, podes mesmo 

mudar as coisas, converter-te em intocável, num objeto de 

desejo tanto para a pessoa que tu queiras como para uma 

multidão. À tua escolha. Ofereço a possibilidade de não 

perder nunca o atrativo e de viver como quiseres, 

dependendo só de ti própria. Não tens de acreditar em 

nenhum deus, não precisas de realizar rituais místicos sem 

valor. Simplesmente gozar com os teus instintos mais 

primários e aceitar como próprios o álcool e os objetos e 

luzes brilhantes que daremos em troca de um estipêndio 

justo.» Ela já não olhava para a barata. Escutava olhando 

para o teto. Pôs as mãos por trás da cabeça e fechou os 

olhos. «Agora vais cobrar a devida.» A barata deu uma 

volta sobre si mesma. «Certo que há responsabilidades que 

é preciso assumir, mas forma parte duma relação igualitária. 

Eu dou porque aguardo receber. Esta máxima está em tudo. 

Nenhum governo ousaria ir contra uma premissa que, além 

de outras considerações, é lógica. Amparado numa ideia 

simples, tudo é possível.» Ela, sem ânimo para o debate, 

perguntou: «E as pessoas que cá tinham a sua vida?» A 

barata deu outra volta sobre si mesma. «Em certas ocasiões, 

é preciso desprender-se de certos objetos que nos lastram. 
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Doutro jeito, corremos o risco de ir em queda com eles.» 

Houve uma pausa que a barata aproveitou para limpar as 

extremidades dianteiras, assim como as antenas. Depois 

finalizou. «Este lugar, em pouco tempo, terá uma imagem 

muito diferente. Completamente renovado, permitirá que 

outras pessoas possam ver cumpridos os seus sonhos. 

Qualquer mudança assiste ao movimento.» As palavras da 

barata eram como uma ladainha. Ela fechou os olhos até 

ficar completamente dormida. A luz da manhã introduzia 

as sombras que se acumulavam no exterior do prédio 

aguardando uma resposta. Ela alçou-se e foi ver o que 

acontecia. O chão gelado queimava a planta dos pés. O 

pijama, ainda quente, guardava-a do frio, mas, pouco a 

pouco, o exterior penetrava no seu corpo, aproximando-a 

da alvorada. De um e do outro lado, as baratas ocupavam 

os espaços, liberando-os de tudo o que fosse ainda 

aproveitável. A comida caía dos andares conforme os 

insetos iam ocupando as superfícies. No chão, os demais 

davam conta das provisões. Avançou com rapidez, chamada 

pelo barulho promovido pela multidão. Ficou colada ao 

vidro da porta. As suas companheiras de trabalho assistiam 

atónitas ao espetáculo do interior. Cominavam para que 

abrisse a porta. Mas ela ficava no interior, sem se mover, 

com o corpo pegado ao vidro gelado, olhando para fora 
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com os olhos muito abertos. A polícia chegou logo. 

Dispersaram os presentes por meio de golpes com os 

cacetes, que abalavam sobre as cabeças da multidão. Ela 

ficou ainda um bocado, antes que um agente entrasse no 

local para a sacar. Sem forças para se mover, avançava 

sobre os braços do guarda que a levava para um banco do 

parque. Durante o percurso, olhava como outros agentes 

depositavam os seus escassos pertences ao pé da estrada. 

Sentiu a frieza da madeira sobre as costas e as nádegas e 

encolheu-se sobre si própria, afastando os pés do chão. A 

contundência dos agentes desertou a rua. O silêncio 

dominou a cena. Só o murmúrio das mandíbulas das baratas 

ao comer se filtrava pelas aberturas do prédio. Fechou os 

olhos e intuiu-as a mastigar como pequenos roedores, a 

desfazer as paredes até à demolição total. A chuva começou 

a cair sobre o rosto, molhando o corpo desde os ombros. As 

pingas caíam como lágrimas desde o nariz. Uma a uma. 

Muito devagar. Até que a tormenta chegou com toda a sua 

força. Do outro lado da estrada, os seus pertences 

sucumbiam pela pressão da água que as achegava ao chão. 

Ela permaneceu ainda um bocado naquela posição, com os 

braços apertando os joelhos, muito próximos ao corpo. O 

frio impedia-lhe de despregar novamente as extremidades. 

Sentia uma imensa dor que a obrigou a abalar sobre si 
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mesma para finalmente estirar o corpo todo. Caminhou em 

direção ao prédio despejado. Recolheu os seus pertences 

do chão. Com decisão, avançou até à porta e com a força 

do seu próprio corpo conseguiu abri-la. As baratas 

aproveitaram tudo o comestível, deixando os armários 

vazios. Pequenos grupos de insetos aninharam nos recantos 

mais obscuros. Ela podia escutar o roçar das mandíbulas e 

as extremidades num murmúrio constante. Foi para a casa 

de banho e comprovou que ainda havia água quente, assim 

como corrente elétrica. Meteu-se na pequena banheira e 

abriu a água. Sentia como as extremidades recuperavam a 

sua flexibilidade natural. Pegou na toalha e voltou sobre os 

seus passos para bloquear a porta. Caminhou de volta para 

o seu quarto e meteu-se dentro dos lençóis. Um grupo de 

baratas, agrupadas numa esquina da cama, adormeceu sem 

deixar de articular as mandíbulas. Alçou-se depois duns 

minutos. Sentia frio nas extremidades. Os músculos 

entorpecidos, apenas respondiam às suas demandas. 

Apanhou a roupa do chão e apurou para pô-la. Entrou em 

calor, esfregando o corpo todo com as mãos. Sentiu-se 

melhor passado um pouco. Lá fora, parara de chover, e as 

nuvens deixaram espaço para que um sol tímido projetasse 

a sua luz sobre as superfícies. Caminhou até à porta, 

destrancou-a e sentou-se no primeiro degrau. Eram poucas 
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as pessoas que desafiavam a chuva circulando pela estrada. 

Ela sentia o calor do sol que percutia contra a parede do 

prédio. Ela fechava os olhos sacando proveito de cada raio 

que incidia sobre o seu corpo. Sentiu nas nádegas a vibração 

duns passos que se achegavam repercutindo a força da sua 

massa em movimento sobre o asfalto que, à sua vez, 

amplificava o efeito por meio dum tremor que se expandia 

para o resto das superfícies em contacto. Abriu então os 

olhos para os dirigir para o epicentro da vibração. Viu 

naquele momento um gigante que caminhava na sua 

direção levando sobre as suas costas um saco imenso e em 

aparência muito pesado. Seguindo o traçado da calçada, o 

gigante caminhava com a vista posta sempre um metro por 

diante dos seus pés. Ela observava-o a achegar-se, sem 

perceber a presença da moça na porta do prédio. Impelido 

pela carga, parou a poucos metros de onde ela estava e 

pousou o saco no chão para descansar um bocado. Naquele 

momento, reparou na moça que olhava para ele com 

insistência. Obrigada a erguer o olhar para ver o rosto dele, 

pôs ambas as palmas abertas à altura das pestanas, fugindo 

da luz do Sol. Depois de uns segundos, o gigante deu um 

passo em direção a ela, fazendo-lhe sombra. «Que faz uma 

moça tão jeitosa sentada no degrau de acesso a um prédio 

numa manhã chuvosa como esta?» Ela procurava no rosto 
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dele um aceno, que denotasse um motivo para aquela 

interação. «Olhando as flores molhadas e iluminadas pela 

luz da manhã.», respondeu finalmente. Ele virou-se para o 

parque e olhou também as flores. «Parecem muito delicadas. 

Eu só me atreveria a observá-las de longe.» Ela sorriu. Ele 

mirou-a e imitou o seu gesto. Pôs-se de cócoras em frente 

a ela enquanto intensificava a intensidade do seu sorriso. 

«Que levas no saco?» Ele demorou a responder. Virou-se 

para o vulto que repousava na calçada e mirou-a novamente. 

«Um total de 127 latas de cerveja.» Ele fez uma pausa, 

aguardando a reação da moça. Mas ela continuava a sorrir. 

Mantinha o gesto inicial, sem mostrar nenhuma reação de 

repulsa ou censura. «É a minha dose diária. Todos os dias 

começam a manhã com o saco cheio. Pouco a pouco, vou 

aliviando a carga até à noite, durante a qual recupero forças 

para o dia seguinte.» Observava como a moça mantinha o 

sorriso inocente. Escutava o seu relato com suma atenção e 

interesse. «Há quem diga que a cerveja tem a capacidade 

de mudar o meu caráter. É por isso que me conhecem pelo 

nome de Doppelgänger.» Ela emitiu um som que indicava 

a sua estranheza por aquele nome tão raro. «Por isso e 

porque levo sempre comigo um vulto que parecia um alter 

ego.» Ela voltou a emitir outro som surdo, que continha 

uma gargalhada. Miraram-se mais uma vez antes de rir os 
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dois sonoramente. «És como um Sísifo moderno!», 

exclamou ela enquanto sorria. O gigante assentiu para 

continuar seguidamente com a diversão. «E como fazes 

para conseguir os recursos precisos para tal quantidade de 

cerveja diária?» Ele deixou de sorrir no momento em que 

ela fez a pergunta. Tornou o gesto e ficou calado com a 

vista posta no além, longe da dela, que deixou também de 

rir, estranhando. Houve uma pausa que a moça não quis 

interromper. Depois duns segundos de silêncio, ele 

começou muito devagar o relato. «Periodicamente, vou a 

clubes de intercâmbio de pares para homens. Organizam 

sessões nas quais eu sou a atração principal.» Permaneceu 

um bocado em silêncio. «Atraídos pela longitude e a 

grossura do meu pénis, lá aguardam intermináveis filas de 

homens para ser sodomizados por mim. Há quem acuda 

para me fotografar durante o clímax.» O gigante voltou o 

olhar durante um instante para ela. Sem intuir nenhuma 

sombra de preconceito nos olhos dela, o gigante atreveu-se 

a devolver o olhar. «Bastaram cinco pessoas para ganhar o 

suficiente para cumprir com as minhas necessidades diárias 

de cerveja e, numa noite, posso superar muito essa 

quantidade.» Ela respondeu com um sorriso tímido. Ele, 

mirando para o chão, respondeu com o mesmo gesto. 

«Virei inconfessavelmente famoso com esta atividade. 
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Ainda que resulte um bocado decadente, tenho muito 

sucesso.» Ambos voltaram a rir. Ele voltou a mirá-la com 

normalidade. «É o poder do valor excedente. Com esse 

dinheiro, posso desenvolver a minha vida comodamente, 

coisa que doutra forma não poderia. Não resulta fácil 

manter um corpo como o meu.» As gargalhadas ressoavam 

contra as paredes do prédio, saindo amplificadas por elas. 

Passaram o tempo a rir enquanto o sol iluminava a manhã. 

Pelo final da rua, um grupo de polícias antimotim vira a 

cena e avançava para o par que continuava a partilhar 

histórias. Quando chegou à sua altura, um dos polícias 

increpou à moça que permanecia sentada no degrau frente 

ao gigante. «Dissemos-te que não podias seguir cá. Deves 

deixar a vivenda.» O gigante incorporou-se e retrocedeu 

assustado pela presença da polícia, que mantinha os paus 

pretos à vista, fazendo gestos intimidadores. O gigante 

retrocedeu ainda mais e pegou no saco das cervejas, 

querendo-o proteger da massa de polícias. Observava com 

insistência o que estava a acontecer. Ela baixou a cabeça 

cobrindo-a com as mãos. Os polícias rodearam-na 

excluindo o gigante da contenda. Ele viu os paus a alçar-se 

sobre as cabeças daqueles. Tremiam no ar aguardando o 

momento de cair pesadamente sobre o corpo miúdo da 

moça. Retrocedeu ainda mais um passo aferrado fortemente 
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ao saco. O primeiro golpe rompeu o ar com um assobio. O 

berro dela quedou amortecido pelo barulho do tumulto. Os 

sucessivos vieram muito seguidos a impactar contra 

diferentes partes do corpo dela, que emitia leves murmúrios 

de dor. O gigante recuava com cada um deles. A primeira 

frase percetível dela acordou o gigante do seu letargo, que 

procurava fugir do som de cada impacto sobre a carne. Da 

sua posição, tentou descobri-la por trás dos corpos dos 

polícias. Incapaz de a perceber, avançou o suficiente para 

olhar por cima das cabeças dos homens que a golpeavam 

sem piedade. Viu-a lá abaixo, com a roupa manchada de 

sangue que emanava de diferentes pontos da sua fisionomia. 

Os gemidos eram já apenas percetíveis, e o corpo começava 

a ficar imóvel, sem resposta perante os golpes. Ele, como 

vítima dum espasmo, fez abalar o saco que levava às costas 

e puxou-o para os homens que receberam o impacto com 

surpresa. O grupo foi violentamente deslocado, afastando-

se do lugar onde a moça repousava. O gigante pousou um 

joelho no chão e alçou o corpo dela, levantando-o até 

recolhê-lo entre os braços à altura do peito. Com as pernas, 

dispersava a multidão de polícias que o acossavam, 

enquanto ele retrocedia procurando ganhar tempo para a 

fuga. Começou a chover novamente. A água precipitava-se 

com força sobre os corpos. Deteve-se um instante, enquanto 
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os polícias recuperavam as forças. A chuva resvalava sobre 

o corpo dela, lavando o sangue, mantendo as feridas abertas 

com um fluir constante por elas que tingia de vermelho o 

chão ao seu redor. Depositou-a sobre a calçada e, com o 

impulso do corpo todo, avançou sobre os homens que se 

queixavam, à vez, dos golpes recebidos. Com os braços em 

cruz, para ter um maior raio de ação, agrupou a toda a 

malta entre as extremidades, num abraço que os deixou 

sem alento. Devagar, viu como cada um dos corpos ia 

ficando sem força para tentar se libertar. Depositou-os 

sobre o pavimento e voltou para onde ela estava. Aqueles 

braços, que sustiveram um nutrido grupo de homens até os 

deixar sem alento, podiam também suster delicadamente o 

corpo da moça que permanecia inconsciente. Caminhava 

com a pressa que lhe imprimia o facto de não conhecer a 

gravidade do seu estado. Os passos torpes do seu caminhar 

pesado retumbavam no asfalto molhado. Deteve-se 

subitamente depois de uma centena de metros. Virou-se e 

ficou parado um instante olhando para o saco com as latas 

de cerveja, que repousava numa beira. Uma lágrima única 

caiu do seu olho esquerdo perdendo-se no rosto molhado.

Acordou numa cama redonda e rodeada de espelhos, 

iluminada apenas por uma luz vermelha que criava um 

contorno cheio de luzes e de sombras. Era uma estância de 
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pequenas dimensões. Do outro lado da porta, uma música 

de melodia recorrente golpeava as paredes. Tentou erguer-

se, mas uma dor intensa impediu-a. Retirou os lençóis e 

viu-se vestida com uma roupa desconhecida. Um cheiro 

intenso a perfume encheu a sala. A roupa impregnada 

daquele aroma provocou-lhe uma intensa dor de cabeça. 

Naquele momento, a música, que até então passara quase 

despercebida, tornou-se insuportável. Aquele ambiente 

viciado, sem a mínima brisa que renovasse com ar limpo a 

estância, começou a provocar-lhe um aumento do ritmo 

cardíaco. O ar que se introduzia nos pulmões mostrava-se 

claramente insuficiente. Superando a dor, incorporou-se 

sobre o leito. Sentia a roupa colada às feridas ainda abertas. 

Pôs os pés no chão. Notou a frieza na parte inferior. Recuou 

durante um instante, antes de voltar a colocá-los sobre o 

parquê. Descobriu os seus sapatos num claro-escuro à beira 

da cama. A postura erguida não fazia minguar a dor de 

cabeça. Uma sensação incontrolável de náusea ajoelhou-a 

no chão. Sem ter nada ingerido, só o cuspe se precipitava 

de entre os seus lábios. Apanhou o calçado e caminhou 

com dificuldade até à porta. Procurou às apalpadas a 

maçaneta e abriu. Deu com um corredor estreito, cheio de 

pessoas despidas ou com peças de couro até às coxas, 

deixando ao ar os genitais. Fazia-se espaço com os braços 
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entre a malta, avançava velozmente, procurando a saída. 

Uma luz verde sobre o soalho marcou-lhe o caminho. 

Precipitou-se para o exterior tentando encher os pulmões. 

Caiu de joelhos sobre o pavimento. Inspirava fortemente. 

A náusea voltou e uma substância azeda percorreu a 

garganta. Permaneceu naquela posição um bocado, 

sentindo as arestas duras da calçada nas mãos e nos joelhos. 

Percebeu uma presença atrás da sua, que se mantinha na 

porta ainda aberta. «Não podes ir embora. Deixaram-te cá 

para te recuperares.» Ela tentou virar a cabeça para 

reconhecer a pessoa que falava desde a entrada, mas, sendo 

incapaz de se mover, pousou os cotovelos, onde antes 

depositara as mãos e deixou cair da boca a substância azeda 

que a queimava por dentro. Depois dum momento, a pessoa 

que mantinha a porta aberta entrou, fechando-se trás de si. 

Ela ficou sozinha, sobre a calçada molhada, ao lado dum 

estacionamento que se alongava até perder de vista o outro 

extremo. A noite fria, iluminada pelos faróis que se 

repetiam por toda a superfície, expelia um vento gelado 

que até aquele momento ela não percebera. Caminhou pelo 

centro do estacionamento até à saída do recinto. Duvidou 

se deveria ir pela esquerda ou pela direita. Não sabia, com 

certeza, qual era o caminho certo. Caminhou sem pensar 

aguardando conhecer alguma das ruas que se mostravam 
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não muito longe. Estradas sem trânsito, pessoas ilhadas, 

afetadas por algum narcótico, abalando de um lado para o 

outro, à deriva, entre prédios baixos e obscuros, 

abandonados na sua maioria. Chegou até uma longa 

avenida. Percebeu ao longe as luzes da cidade e encaminhou-

se naquela direção com passo firme e seguro. Era a 

determinação de saber que nada tinha a perder e, naquele 

momento, tão só uma coisa a ganhar. Um lugar quente que 

a mantivera afastada das inclemências do tempo. Caminhou 

até à porta da padaria que fora até há pouco tempo a sua 

casa e o seu lugar de trabalho. Sem restos aparentes do 

altercado da manhã, uma cinta da polícia limitava o acesso 

ao prédio. Rompeu a cinta e empurrou novamente a porta 

até que aquela cedeu. Lá estavam ainda os seus pertences, 

espalhados pela estância como ela os deixara. Meteu-se no 

leito e sentiu a suavidade dos lençóis acarinhando-lhe o 

rosto. A pouco e pouco, foi ficando com sono. Percebia o 

murmúrio das mandíbulas das baratas que se deslocavam 

velozmente por todo o estabelecimento. Aquele som, já 

familiar, ajudou-a a ferrar-se no sono. A luz da manhã 

esgueirava-se entre a porta parcialmente aberta. Acordou 

com aquela luz que se precipitava contra o seu rosto. 

Incorporou-se com fome. Uma dor intensa no abdómen 

impedia-a de caminhar direita. Saiu do local e, mirando 
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para ambos os lados, foi para as lixeiras do parque, com a 

esperança de encontrar alguma coisa ainda aproveitável. 

Tudo o que fora comestível estava molhado de mais para 

poder ser reutilizado. Avançou pela rua à procura de alguma 

loja aberta. Viu então um supermercado. Um beco lateral 

dava acesso às grandes lixeiras da loja. Um saco ilhado de 

pão de forma e alguns doces eram o único com que podia 

satisfazer aquela necessidade imperiosa de alimento. 

Comeu com avidez. Mantinha as mãos sempre cheias ao 

mesmo tempo que engolia tudo quanto era de mastigar a 

um só tempo. Sem ter tempo para respirar, a náusea voltou 

de repente. Afastou-se da lixeira, soltando tudo o que 

continha nas mãos, para vomitar o que havia recentemente 

ingerido. Aquela substância azeda impregnava novamente 

as paredes da garganta. Ajoelhada sobre o asfalto, achegava 

o rosto ao pavimento, vítima de fortes espasmos que a 

obrigavam a desprender-se de tudo o que lograra introduzir 

no estômago. No momento em que tais espasmos 

minguaram a frequência, sentou-se, apoiando as mãos no 

chão às suas costas para suster o corpo e inspirou 

intensamente para recuperar as forças. Após uns instantes, 

voltou à lixeira para recuperar os alimentos e avançou até 

ao lugar, onde instalara a residência. Animada pela ingestão 

que lograra manter no estômago, caminhava hirta, 
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mastigando pequenos bocados do pão que tragava muito 

devagar. Introduziu-se na padaria e avançou até ao seu 

leito. Pousou as viandas sobre a cama e sentou regozijando-

se pelo adquirido. Comia pequenos fragmentos que ia 

metendo na boca, enquanto espalhava diminutas migalhas 

entre as baratas que acudiam ao banquete. Mas o seu 

número crescia a cada minuto, ameaçando comer a sua 

reserva, pelo que as desalojou da cama e foi pegar numa 

vassoura para expulsá-las da vivenda. As baratas 

acumulavam-se no degrau formando uma pequena 

montanha que medrava segundo se incorporavam nos 

indivíduos. Ela tentava afastá-las da porta, mas elas sempre 

voltavam. «Expulsa-nos da nossa casa?» Disse uma que se 

fazia forte numa esquina do balcão. «Esta era a minha casa 

antes da vossa chegada.» Ela replicou achegando a 

vassoura. «Nós temos direitos legais sobre ela.» Ela deteve-

se um instante. «Lutei contra a polícia e agora fá-lo-ei 

contra vós se me obrigais.» Projetou a vassoira contra a 

esquina do balcão onde a barata se encontrava, 

pressionando-a contra o chão expulsou-a do local, 

lançando-a muito longe do lugar. As baratas apareciam 

sempre nos lugares mais insuspeitos. Concentravam-se no 

que fora o espaço destinado à loja e empurravam-na a ela, 

que se encontrava de fronte à porta, para o exterior. A 
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vassoura mostrava-se insuficiente, como arma, para lutar 

contra todos aqueles insetos. Cedendo terreno a cada 

instante, viu-se fora do prédio, esforçando-se por se manter 

sobre o degrau que, ao cair, a expulsaria completamente. 

Um grupo de pessoas achegou-se ao lugar e, fazendo um 

círculo ao redor da porta, olhava incrédula a luta infrutuosa 

da moça. Seguiam com atenção os progressos das baratas 

que, atuando como um único corpo, impeliam a moça já 

desarmada. A malta aumentava a cada instante. Homens e 

mulheres, crianças acompanhadas e adolescentes viam 

como engraçada a situação. Brincavam com a ideia de ser 

umas simples baratas a expulsar a uma pessoa vagabunda 

do seu refúgio. Uma criança, de mão dada à sua mãe, sorria 

com a cena, assustada pela violência da situação que estava 

a presenciar, e começou a perguntar o motivo pelo qual 

ninguém socorria aquela mulher. A sua voz, amortecida 

pelo barulho gerado pela malta, não era escutada pela sua 

mãe que continuava os progressos com sumo interesse. 

Sentindo-se obviada e fora de toda interação, a criança 

começou a lamentar-se alto, com berros que iam medrando 

segundo aumentava o seu grau de frustração. «Porque é 

que ninguém ajuda essa mulher?», repetia uma e outra vez 

a mesma frase, como se fosse uma ladainha. Os berros 

converteram-se logo em choro, e estes num guincho 
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dificilmente suportável que fez calar a malta. Todas as 

pessoas lá presentes olharam para a criança que continuava 

a fazer perguntas. A mãe tentou fazer calar o seu menino, 

mas era demasiado tarde. Aquele não podia parar de chorar. 

Os lamentos fizeram reconsiderar a sua atitude perante a 

multidão, que olhava já de uma forma diferente a moça e a 

sua contenda. Foram dois homens introduzir a rapariga 

novamente na vivenda, apartando os insetos, desmembrando 

a sua união, mas igualmente as suas forças eram 

insuficientes. Outras pessoas do grupo acudiram, extraindo 

do interior montanhas informes de bichos. Subitamente, 

mais indivíduos chegaram com frascos de inseticida 

comprados numa loja próxima, que espalhavam por lá, 

onde descobriam agrupações mais ou menos numerosas. 

Entre as baratas que morriam pelos efeitos do inseticida e 

as que fugiam feridas, o espaço começou a ficar livre 

daqueles bichos. Extenuada, ela deitou-se no chão do 

estabelecimento. Embaraçada pela situação, a malta foi-se 

dispersando. Miravam para ela, deitada, mas não se 

atreviam a dar um passo para a levantar. Timidamente, 

pousavam os frascos de inseticida perto do seu corpo semi-

inconsciente como se oferecessem uma dádiva, para depois 

recuar em silêncio. Ela não quis levantar-se até recuperar 

as forças para o fazer. Muito devagar, foi pondo as mãos 
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sobre o pavimento para colher o impulso necessário. As 

feridas do corpo doíam como horas antes, quando elas 

foram feitas. Algumas começaram a sangrar novamente. 

Caminhou para a porta, recolheu a vassoira e varreu os 

cadáveres das baratas que se acumulavam na saída. Uma 

vez limpo o interior, varreu os insetos do exterior para a 

boca da sarjeta, detendo-se a ver como caíam até se perder 

finalmente de vista. Voltou então para o interior, trancou a 

porta desde dentro e deitou-se outra vez sobre o leito. Uns 

golpes no vidro da entrada chamaram a sua atenção. Saiu 

do quarto e deteve-se para espreitar da porta. Creu 

reconhecer a antiga proprietária da padaria, aquela que lhe 

oferecera a oportunidade de trabalhar lá. Avançou sem 

ocultar a sua surpresa e destrancou a porta para que a 

mulher acedesse ao interior. Visivelmente nervosa, pôs a 

mão sobre o braço dela para indicar-lhe que queria afastar-

se da porta. Foram para o interior, para um lugar menos 

visível desde a entrada. Lá demorou ainda um bocado até 

poder falar. «Tenho muito medo do que pode acontecer por 

estar cá.» Fez uma pausa para tragar saliva e colher forças 

necessárias para continuar. «Ao perder a padaria fiquei sem 

ingressos, mas continuo a ter muitas das dívidas 

correspondentes à atividade.» Deteve-se para conter as 

lágrimas. Ela escutava a mulher aguardando que terminasse 



79

Barata, minha Barata

a sua história. «Soube que tu estavas cá, resistindo, por 

umas pessoas que te viram lidar com a polícia.» A mulher 

mirou para ela aguardando uma intervenção que não 

chegou. «Tu estás cá, e se quiseres.» As palavras caíam 

pesadamente de entre os lábios. «Se tu quiseres, nós 

poderíamos.» Ela começava a impacientar-se. Não queria 

imaginar o que estava para vir. Queria escutar com a voz da 

mulher a ideia que rondava a sua cabeça. «Se eu quiser o 

quê?» «Se tu quiseres, nós poderíamos retomar a atividade. 

Tu e mais eu fazendo o pão, os doces. Tudo o que antes 

fazíamos.» Houve um silêncio. A mulher, que ainda 

sustinha o braço dela, apertou com mais força para a 

constranger a dar uma resposta. «Uma coisa é morar cá e 

outra ter uma fazenda. Não estou certa de poder continuar 

residindo neste lugar. A polícia pode voltar a qualquer 

momento e não poderei resistir indefinidamente se isso 

acontecer.» Ambas miravam uma para a outra, aguardando 

alguma reação para continuar com a conversa. «Eu sei. Sei 

tudo o que tu dizes, mas estou desesperada. Hoje, enquanto 

vinha para cá, qualquer coisa me parecia melhor do que 

estar à espera que o banco venha tirar-me também da minha 

morada.» Um suspiro saiu da boca dela. Sem ter uma 

resposta certa para aquela demanda, aquele facto, o de pôr 

o ar prolongando à sua saída, era um tempo que ganhava 
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para refletir sobre o assunto. «Acho que isto não vai sair 

bem. As baratas não vão permitir que a tua ideia prospere, 

mas nada é também o que temos agora.» Depois duma 

pausa, ambas começaram a rir. Era um riso nervoso, mas 

libertador.

 



PARTE III
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Ciflutrina

Tirava fora o preservativo depois de penetrar um dos 

seus clientes, enquanto se dirigia ao seguinte. O andar era 

estreito de mais para poder deslocar-se com facilidade. 

Longo e escuro, de cada porta à esquerda assomava o corpo 

parcialmente despido dum homem. Esforçava-se por 

manter a ereção. Sustinha o membro com uma mão, 

retirando o prepúcio para deixar despida a glande. Notava 

assim a sensibilidade daquela parte da sua fisionomia que 

o ajudava a manter a libido. Chegava logo ao seguinte, já 

pronto para ser sodomizado, e apertava fortemente o pénis 

com a mão direita, ao mesmo tempo que se aferrava à 

cadeira do homem com a esquerda, prevendo a retirada 



daquele enquanto iniciara as manobras para a penetração. 

Percebia a contração de todos os músculos quando o 

prepúcio alargava o esfíncter. Naquele momento, um berro 

reprimido se escutava do lado oposto à sua posição. Aquele 

gesto contido desprendia uns fios de saliva que resvalavam 

pelas comissuras dos lábios até se precipitar lentamente 

para o chão. Depois desses instantes iniciais, os movimentos 

da cadeira do gigante faziam-se regulares. A intensidade 

vinha definida por uma mão apertada a uma nádega, que 

solicitava a cadência e a pressão apropriada. O suor, caindo 

pela testa, queimava o interior do olho ao penetrar, após 

superar as pálpebras como barreira. Passava as falanges 

pela testa para limpar o excesso de humidade. Com os 

dedos esfregava os olhos sem deixar a rotina, enquanto 

evitava chegar ao orgasmo. Umas palmadas na nádega 

indicavam o momento duma pausa. Então aquele dava um 

passo adiante, retirando o membro do gigante do ano. 

Doendo-se ainda, mostrava-se agradecido pelo trabalho 

voltando-se para ele, antes de desaparecer atrás da porta 

que se fechava. Atingiu o seguinte com a atitude que 

proporciona a monotonia. Sem apenas mirar para o seu 

interlocutor, retirou o preservativo mais uma vez e, 

sustendo o membro com a mão direita, ao mesmo tempo 

que apertava com a esquerda a cadeira do homem. Mas, 
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naquela ocasião, as coisas mudaram um bocado. Lá onde 

devera estar a curva da cadeira com o abdómen, havia uma 

forma plana e dura, como se a pele estivera coberta por 

uma armadura. Deteve-se a dar uma vista de olhos para 

aquela forma estranha. O corpo duma barata oferecia-lhe a 

sua parte posterior, enquanto voltava o rosto para ele 

sorrindo. «Trata-me bem, carinho, hoje preciso muito disso 

que tens para oferecer.» Ele recuou. «Vamos! Preciso 

encher este cuzinho.» A barata golpeava as nádegas 

incitando o gigante a penetrá-lo. Demorou ainda um pouco. 

Apertou tão forte a mão sobre o pénis como as pálpebras 

sobre si mesmas, antes de avançar. Sentiu a parte superior 

do exoesqueleto cedendo para albergar o membro hirto. Os 

músculos do abdómen da barata atraíam para si, com 

inacreditável força, o corpo do gigante. Aquele poder de 

sucção apenas lhe permitia fazer os movimentos rítmicos 

característicos da situação. «Sim! Como te percebo dentro 

de mim!» Ele esforçava-se para sacar o falo daquele buraco 

negro. Para isso, fincava os pés no chão e procurava 

empurrar com o corpo todo, recuando um passo, para voltar 

com força sobre o corpo da barata impulsionado pela força 

de atração dos músculos das vísceras dela. Desconcentrado 

pela frenética atividade e, num último impulso, para o 

corpo daquela, chegou ao clímax caindo sobre as costas da 
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barata que ria estentoreamente ao perceber-se do que 

acabava de acontecer àquele gigante. Ficou ainda um 

bocado sobre o alitronco do inseto, enquanto recuperava as 

forças. Recuou novamente até pôr as costas na parede do 

lado oposto. A barata continuava a rir. «Vou ter de solicitar 

dois ou três como tu para satisfazer o meu desejo.» Ele 

caminhou para a casa de banho. Escutava a barata a rir e a 

fazer comentários sobre as suas necessidades. Lavou a cara 

e o sexo com abundante água. Pegou numa toalha duma 

estante e secou o rosto, as axilas e as coxas, antes de deitá-

la num contentor para a roupa suja. Foi embora para os 

vestuários e lá apanhou a sua roupa. Vestiu-se de forma 

desordenada e saiu do local para uma noite escura e fria. 

Caminhava entre os carros estacionados sem nenhum 

destino. Inspirava profundamente e soltava o ar num fluir 

constante e prolongado. Um bêbado abordou-o 

inesperadamente. «Tu és esse que faz o serviço lá dentro.» 

Ele não sabia se afirmava ou perguntava. «Tens um bom 

instrumento dentro dessas calças.» Olhava com a insistência 

desinibida própria das pessoas que não são donas dos seus 

atos. «Gostaria tanto de estar aí dentro.» Ele olhou para as 

suas coxas. Ficou parado um instante e desabotoou as 

calças. Pela abertura que se fazia a cada instante mais 

manifesta, surgiu um falo que caiu pesadamente no 
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momento de se sentir completamente libertado. O homem 

ajoelhou-se com a vista posta naquele sexo desmesurado. 

O gigante pôs a mão sobre o crânio daquele homem 

dirigindo-o bruscamente contra o membro, introduzindo-o 

na boca daquele. Atraía e afastava a cabeça do seu corpo, 

enquanto o membro medrava no interior. Percebeu como 

os pómulos se inflavam pelo passo do ar que procurava 

esvaziar os pulmões. Da mesma maneira, apreciava como 

se encolhiam procurando voltá-los a encher. As articulações 

da mandíbula daquele incauto sofriam com o movimento. 

Os dentes roçavam contra a carne lubrificada pelo excedente 

de saliva. Um som gutural precedeu à expulsão dum fluido 

que saiu à pressão pelas comissuras. Ele sentiu o vómito 

expulso apegado às calças sobre a pele e deixou de exercer 

força sobre o crânio do bêbado, que caiu sobre o asfalto 

tossindo e lutando por respirar. Os olhos do gigante estavam 

cravados naquele homem, no vómito que ainda saía com 

força. Olhava para ele sem compreender ainda os seus 

próprios atos. Lançou um pé contra o homem deitado, 

apartando-o do seu caminho, e avançou a grande velocidade 

pelo estacionamento. Corria sem uma direção certa, com o 

seu pesado corpo abalando de um lado para o outro de 

forma aparentemente instável. Correu durante muito 

tempo, até que, completamente esgotado, parou. Pousou as 
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mãos nos joelhos e, buscando o ar que lhe faltava, viu cair 

as gotas de suor sobre o pavimento. Na sua arbitrariedade, 

as pingas debuxavam formas que chamavam a sua atenção. 

Tentava descobrir as figuras que se agachavam por trás 

daqueles desenhos. Riu inconscientemente pela calma que 

proporciona a falta de oxigénio. Depois incorporou-se e 

mirou ao seu redor. Aquele lugar resultou-lhe familiar. Viu 

aquele degrau de entrada do prédio e lembrou a moça que 

recolhera. Recordou também a chuva daquele dia, a polícia. 

Um cartaz feito à mão e pendurado numa janela anunciava 

uma padaria. Pensando no pão sentou-se no degrau. 

Recostou-se sobre a porta de entrada e aí ficou, imaginando-

se numa situação muito diferente. «Yo parto al encuentro 

del que soy, del que ya empieza a ser, mi descendiente y 

antepasado, mi padre y mi hijo, mi semejante desemejante.», 

recitou numa língua quase desconhecida para ele. A alva 

aparecia entre as árvores do parque. No interior do prédio, 

escutavam-se as primeiras vozes. Desde dentro, uma figura 

se intuía por trás do vidro da porta. «Cé hé siúd thíos ‘tá ag 

buaileadh na fuinneoige?», disse a moça recuando de volta 

para o quarto onde se alojaram as duas mulheres. 

«Chúnla?», perguntou a mulher. «A Chúnla a chroí ná tar 

níos goire dhom!», exclamou a moça em jeito de resposta. 

Depois dum instante de dúvida, ela avançou até à porta, 
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destrancou-a, afastando-se subitamente, a tempo de ver 

cair de costas ao gigante. «És tu! Que vieste fazer cá?» Ele 

demorou um bocado na resposta. «Saí a correr do trabalho 

e sem saber bem como, acabei a noite à tua porta.» As duas 

mulheres sorriam mirando uma para a outra. Convidaram-

no a passar. O gigante contava o acontecido durante a noite, 

quando escutaram as primeiras vozes que provinham do 

exterior. Um grupo de agentes da polícia instalara-se 

rodeando o acesso ao estabelecimento. «Este local está a 

ser ocupado ilegalmente. Solicitamos que procedam ao seu 

despejo.» As três aproximaram-se à saída para observar o 

grupo, que aguardava fora. Miravam-se entre si, 

desconcertadas. Davam pequenos passos nervosos ao seu 

redor. A polícia, dando um último aviso, procedeu à 

aproximação. Caminhavam juntos, muito perto uns dos 

outros, em duas fileiras, uma após a outra. No interior do 

prédio, os nervos levaram as companheiras a procurar 

refúgio no seu quarto, à espera da chegada dos agentes. O 

gigante, pela sua banda, colocava os móveis interrompendo 

a entrada. Um primeiro grupo de polícias adiantou-se para 

extrair os obstáculos, enquanto um segundo grupo 

disparava bombas de fumo, para neutralizar as pessoas que 

permaneciam no interior. O gigante empurrava de dentro, 

impedindo que os agentes libertassem a porta. Fechava os 
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olhos pelo efeito do fumo. Nas suas costas, sentiu a 

presença das duas mulheres que tossiam ao mesmo tempo 

que cobriam o rosto com panos molhados. Longe de 

sucumbir, contra-arrestavam os empurrões da polícia. Com 

a vontade de continuar a contenda, minguada pelo efeito 

do fumo, alguns agentes lograram introduzir-se no local, 

atacando as mulheres pelos flancos. O gigante decidiu 

trasladar a luta para o exterior. Neutralizou os agentes que 

lograram ingressar, apanhando-os pelas extremidades. 

Expulsou-os para fora lançando-os contra os companheiros 

que procuravam ainda aceder. Com a força do seu corpo e 

os braços abertos em cruz, abriu caminho, empurrando os 

presentes para o ar livre. As mulheres saíram também, 

amparando-se nas costas dele. Os golpes repetiam-se de 

um lado e do outro. O gigante, desarmando os polícias, 

agredia-os com as suas próprias armas como o faria um 

basebolista profissional. Os corpos caíam ao chão 

inconscientes ou debilitados pelos golpes, provocando a 

retirada dos que ainda permaneciam em pé. Como aviso 

para os que mantinham a consciência, aquele começou a 

levantar os corpos do chão, um a um, lançando-os para o 

mais longe que lhe permitiam as forças. «Levai isto 

convosco, cá não faz mais que lixar a rua.» Depois duns 

instantes destinados à recuperação das forças perdidas, 
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voltaram ao interior, formando uma barreira que impedia 

qualquer acesso indesejado. O gigante queixava-se das 

contusões. Do mesmo jeito que às mulheres custava-lhes 

respirar e ainda abrir os olhos irritados pelo efeito do fumo. 

Procuraram baldes para encher com água fresca e limpar o 

rosto e as feridas. Foram sucumbindo ao cansaço com o 

tempo. Ele, apoiado sobre os obstáculos que colocaram 

diante da porta, elas, do outro lado da estância, apoiadas 

uma contra a outra. Vencidos pelo sono perderam a noção 

das horas.

Acordaram com o som de maquinaria pesada 

martelando as têmporas. Achegaram-se aos lugares pelos 

quais ainda era possível divisar o exterior. Ao longe, depois 

do parque paralelo à rua, uma máquina autopropulsada 

fazia uma vala grossa e profunda na que uma grua ia 

instalando uma porção de muro de formigão prefabricado. 

«Estão a fechar a zona com um muro.», disse a moça, 

tentando descobrir o final daquelas obras. «Não posso ver 

nada desta posição.» Os três procuravam um modo de ver 

ao redor, mas com todos os objetos que colocaram para 

impedir a entrada, resultava impossível ver mais do aquilo 

que ficava em fronte deles. «É preciso sair.» A mulher e o 

gigante acenavam uma negativa, mas a determinação da 

moça era mais forte do que a postura contrária. Começou a 
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abrir caminho, seguida dos companheiros que a imitavam, 

até que a porta ficou sem obstáculos. Saiu para a carreira 

e mirou a envergadura daquela instalação. A marca 

que delimitava a extensão da obra continuava por trás 

do prédio. Correu até ao final da rua. Outras máquinas 

repetiam a operação daquela primeira. Voltou à porta do 

estabelecimento. «Estão-nos a rodear.» A incredulidade 

apostara-se nos rostos deles. A mulher e o gigante correram 

para lados opostos, procurando confirmar o que a moça 

vinha de dizer. Voltando à posição inicial, ficaram olhando-

se mutuamente. Com a impossibilidade de articular palavra, 

comunicavam-se com gestos que denotavam assombro e 

desamparo. «Esse muro deve ter oito metros de altura.», 

disse mulher tremendo de medo. Encolhia-se contra si 

própria até cair de joelhos. O homem pôs a mão sobre o 

ombro dela, colocando um joelho também no chão para 

se pôr à altura. «Tem de haver mais gente pela zona. Os 

que moram cá têm de estar ainda.» A moça olhava ao seu 

redor, para as janelas dos prédios adjacentes situados no 

interior do muro. «Há alguém!», exclamou. «Fica alguém 

desta parte!» Caminhava para um e para outro lado da rua, 

falando para as paredes das edificações sem obter resposta. 

«Estamos sós.», disse, voltando para onde a mulher e o 

homem estavam. As máquinas, ao longe, continuavam a 



93

Barata, minha Barata

fazer o seu trabalho. A luz do Sol ia minguando pelo muro 

que os circundava. Sentadas já no pavimento, admiravam 

os progressos. Sem demoras, sem descansos. A colocação 

da última daquelas peças enormes abriu um tempo de 

silêncio. Sem um acesso visível ao interior daquela 

imensa circunferência, também nenhuma saída apreciável, 

decidiram, com resignação, voltar ao interior do prédio, 

chegada a noite, para descansar.

 





PARTE IV





97

Barata, minha Barata

O exercício do poder disciplinar

Uma música interrompeu o sono. Alto-falantes 

distribuídos por todo o perímetro do muro desprendiam ao 

mesmo tempo uma música, que envolvia toda a extensão de 

terreno, a um volume dificilmente suportável. Saíram para 

o exterior com as palmas das mãos tapando os ouvidos. 

Com o ruído repercutindo contra o mecanismo de audição, 

resultava-lhes difícil manter o equilíbrio. De joelhos, 

tentavam comunicar-se sem êxito devido ao barulho. 

Após uns minutos eternos, a música parou. Deitadas no 

asfalto, apenas podiam recuperar a verticalidade. O gigante 

estendera-se horizontalmente e, sem possibilidade para se 

erguer, solicitava a ajuda das suas companheiras. Voltaram 
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para o interior. Caminhavam encolhidos sobre os seus 

próprios corpos, ajudando-se com as mãos quando as 

pernas não podiam com o peso. Deitaram-se novamente 

sobre o pavimento. Sentiam os latidos do coração de ambos 

os lados da cabeça. A respiração era rápida, o que acelerava 

também as pulsações. Tardaram ainda em recuperar um 

certo sossego. Até àquele momento não tiveram vagar para 

sentir a fome. A mulher alçou-se para comprovar se havia 

alguma coisa para jantar. A moça desanimou-a. «Não fica 

nada. Fora tudo apanhado pelas baratas. Agora também 

não chegarão as provisões.» A mulher precipitou-se para 

o chão. Chorava sem emitir qualquer som. As lágrimas 

caíam sobre o azulejo erguendo o pó que se acumulara pelo 

tráfego dos últimos dias. «Não há mais nada que possamos 

fazer. Se eles não entrarem, morreremos igualmente de 

fome.» Não tiveram forças para falar, nem mesmo para 

se levantar do seu lugar e consolar a mulher que chorava 

ajoelhada e com as mãos fincadas no chão. A música voltou 

subitamente, com um volume mais alto do que da primeira 

vez. As paredes tremiam, o mesmo acontecia com os vidros 

das janelas, até quase rachar. A mulher caiu retorcendo-

se. Levavam as mãos aos ouvidos enquanto se mexiam 

sobre o azulejo. Com a boca muito aberta, procuravam 

berrar para se libertar daquela dor, mas o som da sua voz 
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era eclipsado pela música que enchia as estâncias. Minutos 

depois, o ruído voltou a parar. Elas tremiam ainda sem 

se poder comunicar ou se deslocar daquele lugar. Um 

regueiro de sangue surgiu do ouvido do gigante. A moça e 

a mulher viram-no, mas não puderam informá-lo daquele 

acontecimento. Olhavam para ele, em silêncio, com os 

olhos muito abertos e as extremidades procurando terra 

firme sobre a qual suster-se. No momento em que lhe 

foi possível, a moça emitiu um som ao que atendeu só a 

mulher. O gigante seguia com o olhar posto num ponto 

indeterminado do quarto. Voltou a berrar enquanto ele 

se recuperava em parte do seu ensimesmamento. Mas, 

contudo, ele não escutava os berros da moça. «Não me está 

a escutar.», afirmou. Levantou as mãos do chão para fazer-

lhe sinais aos que ele respondeu movendo a cabeça para 

os lados. Ela assinalou o seu próprio ouvido, mas não teve 

resposta. Assinalou-o, então, antes de voltar a mão sobre 

o seu ouvido. O gigante imitou o gesto. Apalpou o rosto e 

olhou para o resultado. As pontas dos dedos impregnadas 

dum sangue escuro fizeram com que desse um salto para 

trás. Não deixava de fitar os dedos sem se mover. Nesse 

momento, uma barata entrou pela porta ficando parada no 

soalho. TOC TOC. «Posso entrar?», perguntou. A moça, a 

única que estava de fronte à entrada, recuou até impactar 
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com a parede da habitação. A mulher, descobrindo os 

movimentos da sua companheira, virou-se para a porta, 

descobrindo lá a barata. O gigante seguia os progressos das 

suas amigas sem compreender qual era o motivo daquela 

atitude. «Que bom podermos ter finalmente esta reunião. 

Suponho que sois conscientes de que a vossa posição está 

muito debilitada em relação aos últimos dias.», riu. «Se 

calhar, estais em condições de aceitar um pequeno castigo 

para a redenção dos vossos pecados. Tenho um especial 

interesse no vosso arrependimento. Um breve, mas efetivo, 

opróbrio público, depois do qual sereis inseridos novamente 

na sociedade como exemplo de que as engrenagens do 

sistema funcionam.» O gigante tentava discernir o que 

estava a acontecer com as suas companheiras, que miravam 

fixamente a barata do soalho. Virou-se completamente, 

seguindo o olhar da moça e descobriu lá a barata que o 

saudou estendendo uma extremidade. Assustado por 

aquela presença que incomodara as suas parceiras, 

alongou um braço e, fechando o punho no ar, deixou-o 

cair sobre o inseto indefeso, que quedou esmagado sobre 

o azulejo. Houve um silêncio no qual ninguém quis mover 

um músculo. Recuperando a sua extremidade, o gigante 

mirou a moça procurando um aceno de aprovação. Mas 

só encontrou um rosto de assombro ainda maior. Ficaram 

imóveis até que a música voltou a fazer vibrar as paredes.
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Infrapenalidade. Castigo

A moça acordou aguardando o momento no qual 

a música ia começar novamente. Surpreendeu-a aquele 

intervalo prolongado, sem atividade de nenhum tipo. Mirou 

ao seu redor e viu a mulher, com o rosto apegado ao chão, 

e o gigante na mesma posição que adotara antes de ela ter 

adormecido. Alçou-se com dificuldade, utilizando a parede 

como suporte. Avançou até à porta e, detendo-se no soalho, 

respirou o ar fresco duma manhã já cumprida. O muro 

impedia a vista do horizonte, não assim a luz do Sol que 

impactava contra os muros dos prédios. Voltou-se e pensou 

em acordar também aos seus companheiros, mas deteve-se 

antes de fazer qualquer ruído. Deu uns passos descendo os 
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degraus que a separavam da rua e respirou profundamente. 

Sentia uma dor intensa em todos os músculos. Estirou as 

extremidades e sentiu como se as articulações rompessem, 

estalando com o roçar de umas contra as outras. Caminhava 

de um lado para o outro, descongestionando o corpo. 

Sentiu o estômago vazio pela primeira vez. Imaginou o 

seu pequeno almoço ideal. Aquele com presunto cortado 

muito fino, sobre torradas e um pouco de marmelada de 

frutos vermelhos. Gostava daquele toque doce e salgado. 

Sorriu ao pensar num bom café e umas poucas bolachas de 

manteiga. Por um instante, logrou esquecer o muro e tudo 

o que acontecera nos últimos dias. Um assobio chamou 

a sua atenção. Elevou o olhar sobre o muro e lá, longe, 

apreciou uma intensa luz que ascendia até se estabilizar 

num ponto nas alturas. A luz, como um facho, aproximava-

se, crescendo a cada momento. Ela ficou parada, tentando 

discernir do que se tratava. Pôs a palma da mão sobre os 

olhos e aguardou examinando o horizonte. A intensidade 

daquela chama lembrou-lhe algum acontecimento já 

vivido. Via-a chegar-se sem poder deslocar a vista. Quando 

recordou a origem daquele brilho na sua memória, podia 

sentir o calor que desprendia o artefacto. Deixou-se ir. 

Teve um momento de tranquilidade suma. Tudo o que 

padecera nas últimas semanas, ainda mais, em toda a sua 
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vida, carecia de importância. Percebeu o impacto e, com 

ele, a onda expansiva. Houve um momento de dor antes de 

tudo acabar. Aquele intramuros ficou um ermo sem nada 

do mais que uma cratera no epicentro de explosão. 
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