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Esse sorriso descabidamente risonho no teu rosto. 

E nada pode ser feito. E não encontro nome para o que escondes na face onde 

o riso se expõe, aberto e desmedido. E nada pode ser alterado ou dito. Nem tu 

o saberias dizer, agora que habitas um lugar distante onde as vozes gritam, 

mas já não falam.  

Olhas os meus olhos tristes e os teus olhos enxutos são janelas abertas de 

par-em-par.  

Olho-te, assombrada desse vazio, desses olhos desmesurados e cândidos. 

Olhos limpos. Olhos que já não conheço. 

Olha para mim. Voltei. 

Estou aqui, mas não me encontras. E afundas-me neste torpor, sem forças 

para mergulhar nas profundezas mais fundas do teu reino e arrancar de lá 

aquilo que foste e que, inexoravelmente, baniste. Nele perdi a parte mais 

preciosa de mim, a que possuías como um tesouro bem guardado. Lembras-

te?  

Que fizeste de mim meu amor? Que fizeste de ti? 

Olha para mim. Voltei. 

E olhas, e os teus gestos são agora lentos, pousados na superfície de um outro 

mundo onde nada te toca nem te molesta. Por isso, mostras uma alegria tonta 

que me magoa como me magoa o teu abraço disparatadamente forte. Afundas-

te no sofá e perdes-te entre as camélias azuis das almofadas. Tomas a sua 

forma e a sua vontade. És da matéria inerte do seu tecido e o desejo já não te 

assalta. Nada em mim te perturba. Nada em mim te acende. O teu riso diz-me 

que moras num lugar de sonhos e de coisas benévolas de onde me expulsas 

sem que o saibas.  

Voltei, digo mais uma vez, mas nada acontece, nada te demove. Sorris 

complacente e eu só quero que me ouças e que a minha voz te penetre e traga 

dos confins obscuros da tua alma o que devias saber de mim. E tu sabes, mas 

a tua boca demente abre-se num sorriso extravagante e repete o meu nome e 

o meu nome torna-se na tua boca de criança tonta, um simulacro, um som 

vazio e patético.  



Descanso o desalento sobre o teu ombro, lugar de antigas paisagens muito 

verdes e as tuas mãos voam imperturbáveis, ignorantes do meu corpo para um 

lugar distante. És um pássaro que se solta alegremente das minhas mãos 

feridas. És um pássaro. 

Fico a ver-te nessa distância infinita e tudo se cala no interior espesso do meu 

silêncio como se falar fosse um grito horrível, um gesto de terror supremo, a 

destruição da correnteza nesse rio onde mergulhaste sem saber.  

E pareces tão feliz. Daquela felicidade autêntica, esquecida de si própria. Feliz 

de ser. Só e unicamente.  

E tudo à tua volta se ergue para te proteger de mim e das dores que trago. E 

vou-me silenciando, impregnada de obscuras brumas e o ar puro que respiras 

envenena-me e consome-me sem dó nem absolvição.  

Perdoa-me, pois parti e deixei que te tornasses num lago de matéria intocável, 

substância em repouso sem convulsão ou tempestades. Impossível, agora, 

caminhar sobre essas águas demasiado transparentes. Nelas já não me vejo. 

Tornei-me cega, incapaz. Cravada num ponto obscuro da matéria, debatendo-

me como um inseto, ser de pinças e arestas pontiagudas no redondo infinito 

das tuas mãos inaptas e distraídas. Mãos unicamente belas, puros arquétipos 

que a minha visão terrena só já pode contemplar. Deixei de ser nessas mãos. 

Tornei-me nelas uma coisa inexistente. Sou eu que estou aquém da tua 

substância expandida, estância leve que confunde e compromete as trevas e 

as dores do mundo. Satã já não se interessa pela tua alma simples, demasiado 

perto do reino dos céus. Tão distante do meu abraço.  

Pudesse ainda recuperar um pouco de ti nas dobras desses panos baços que 

te envolvem, no lugar escondido dessa ficção onde me vejo ficcionada. 

Pudesse acionar essa vontade estática e vazia, irremediavelmente ausente, 

irremediavelmente nada. Pudesse, ainda. 

Perdoa-me. 

Há muito tempo, disse-te, vou partir, e o teu olhar fixou-me vindo do lugar fundo 

das trevas. Persistente e terrível tingiu de negro o meu caminho. Mas não me 

deixei tocar pelo medo, muito menos pela dor, e tornava-se cada dia mais 

precisa, mais definida a sombra inquietante dessa força. E o teu corpo ferido 

gritava mudo esse mal, pronto a invadir a minha pele, a reclamar a minha vida, 



para um sacrifício qualquer que ainda me não era permitido ver. Não me 

deixes, dizias.  

Não me deixes, digo agora.  

Estás aqui e não te encontro. 

Falo, mas não me ouves. Sorris.  

Sorris sempre desde que esgotaste as palavras e a dor.  

Não partas, pediste. 

Pudesse ainda descer aos precipícios daquelas noites e buscar tudo o que lá 

deixámos.   

Sorris.  

Pego na tua mão morna e procuro na superfície insondável do teu rosto uma 

perturbação inteligível que te mostre, que exponha o que em ti ainda é brilho. 

Que te recorde que um dia dancei para ti.  

 

É que desde então, não parei de chamar o teu nome. 

 

Onde estás que não te encontro?   
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