
Há anos que Chloé apetitava ideias, colhia grande parte das vezes migalhas. 

Pura filosofia! Exclamavam os mais próximos…Entusiamo talvez o 

descrevesse melhor. O regozijo da inteligência e da impressionabilidade 

careciam do anseio de pescar. Um peixe vermelho com nariz rechonchudo que 

pelo palco dançava em plena misera sexta-feira. Ouvia-se a jocosidade de 

Chloé gracejar «trocaria a existência quadriculada por um peixe que me 

roubasse gargalhadas». Considerava que os comentários intelectuais podiam 

subsistir nos cenários rotineiros e nos puros idiotas. Comparações e juízos 

enchiam a mente social, os jornais que vulgarizavam o julgamento público 

traduzindo-o à semelhança de uma estação em cultura, os quais, por sua vez, 

validavam o pensamento egocentrista. Jamais fora seu passatempo. Além 

disso, considerava ser uma cortesia monstruosa da eutanásia.

Era de dia, provavelmente pelas cinco e cinquenta e cinco da manhã, quando 

Chloé acordou ao pé de um candeeiro vulgar, dorida e estendida no chão de 

um parque ignoto. Desesperada levantou-se como uma mola que se desprende 

da bicicleta do Charlie Chaplin ou outra personagem simpática qualquer, cuja 

vida se resumia a uma comédia. Olhou ao redor, na expectativa de reconhecer 

qualquer coisa, nem que seja ínfima. As suas memórias mesclavam. Como 

habitual, não sabia onde estava, como lá chegou, nem tão pouco quem era. 

Aliás, nunca sabia nada. Endireitou as suas roupas rasgadas com ar 

apreensivo. Sentiu os arranhões na extensão dos seus braços e o rosto, de tão 

dormente que estava, bem podia invocar o seu ego Frankenstein(ista). 

Apavorada, descobriu as poças de sangue a alguns metros de si. Alucinada 

desatou aos gritos, louca, implorando por ajuda. Uma buzina obstinada desviou 

a sua atenção «saiam da frente!» o berro do sr. António cortou o ar 

empoeirado. É um pesadelo! aliviada abriu os olhos progressivamente embora 

com algumas dúvidas sobre o que era autêntico ou quimérico. «Estas vacas 

gordas nunca saem do trilho, há vinte anos que não ganham juízo» reclamava 

António. Chloé riu-se para respirar algum conforto. 

«Acorde menina, chegamos!» com vitalidade exclamou António.

À primeira vista nada indicava que António tivesse sido educado num meio de 

nobreza terratenente, entre paisagens de perder de vista e o conceito 

irrevogável de que o polvo é o representante fidedigno do tesouro. Da mansão 



dos seus pais emanava um delicioso aroma a sobreiros e porco preto. As 

paredes estavam repletas de quadros, móveis de bibelots, e a mãe dele de 

vinho branco. António apresentou Chloé a todos os que encontrou. E conforme 

é usual nas casas portuguesas, foi recebida entre algumas bofetadas na face 

pelos mais velhos, característica calorosa, olhares sorridentes das meninas 

moças e alguma desconfiança das tradicionais mulheres maduras e rijas da 

região do Alentejo. A mãe de António, dona Maria, estava sentada no sofá ao 

pé da lareira a gracejar suficientemente desinibida. «A que horas começou ela 

a beber?» perguntou António ao pai com um tom apreensivo. O pai que era 

afamado por “sr. Bigodes” moldava os mesmos, muito concentrado, ao pé da 

estante em madeira maciça. Enquanto depravava campos inteiros com o olhar 

distante, recolheu dos ombros e disse «há uns vinte anos atrás…» com uma 

expressão de quem perdeu há séculos aquela guerra. Chloé estava encantada, 

o ambiente composto pela novidade, continha em segredo uma sensação de 

familiaridade, por alguma estranha razão.

Chloé, de copo de vinho na mão, pensava o quanto a dona Maria tinha razão 

em manter-se fiel aos aromas frutados, por vezes amadeirados. Era demasiado 

pujante para cair em obsolescência. Através da janela da cozinha, viu o 

inexplicável, inclusive disparatado. Um porco bastante avolumado a galhofar 

com um rafeiro Alentejano. Durante uns largos minutos, ponderou a dose 

ingerida de vinho. Justamente quando se assume determinada em se declarar 

bêbada, António disse o mais normativo factível «Bernardo e a Ana, os amigos 

inseparáveis». Olharam um para o outro sem exprimir mais nada e entraram 

para almoçar, migas com entrecosto frito, um autêntico prazer lascivo.

A bisavó de António, Clara, acordou. Uma escritora humilde, apaixonada pela 

vida, carregava noventa e dois anos, e sorria. Conhecia a relevância de um 

retrato, sem presumir altivez nas suas conquistas e sem desvalorizar os erros 

esperados que cometera. Naquele rosto vivia um marido que após o acidente 

de bicicleta ficou com cognições reduzidas e memória a curto prazo. Este 

homem chapinhava na água da piscina, num certo verão, algures numa 

vivenda de férias no campo. Ainda assim, aprendia canções e palavras 

cruzadas com os filhos, roubava o seu próprio bolo de aniversário e arrependia-

se de nunca se portar bem. Um dia confundido por quem não era, foi 



assassinado. Nas mãos que um dia acariciaram um rosto atormentado, 

residiam as curvas e estradas percorridas por um génio, outro homem, desta 

vez francês, uma vítima algoz que nos seus lábios, outrora foram sedentos de 

paixão. Era amado não como o catalogado assassino louco, mas como o único 

amor que desvaloriza tudo o remanescente. Em tempos odiou-o, perdoou-o e 

amou-o, junto dele aprendeu e agradeceu. Por fim, lutou por uma causa justa. 

Ela ganhou. Uma memória entre as memórias. Um destino com dignidade, para 

um homem antes do amante, um génio antes do assassino e um amor após 

louco pelo mesmo homem com ou na ausência da loucura.

Os olhares de Chloé e Clara. As lágrimas e a ternura misturaram-se nas faces 

cansadas de Clara, aproximou-se devagar e com inigualável afeto, acariciou as 

faces rosadas de Chloé. Silêncio invadiu a sala. A compreensão não estava 

nas entrelinhas, mas António sorria satisfeito ao pé da travessa de porco preto. 

Antes de ir embora, Clara disse «sei que és tu, ele vive nos teus olhos, 

agradeço-te cada segundo por isso». No olhar de Clara, Chloé via um passado 

significativo, talvez penoso, mas não percebia onde ela entrava na moldura.

«Vamos menina, temos ainda muito para ver» disse António, enquanto se 

encaminhava para a porta. Chloé confusa, despediu-se de todos que agora 

com ternura a olhavam, de relançe piscou o olho ao Bernardo e Ana, e saiu. 

«Onde vamos sr. António?» perguntou Chloé curiosa. «Vamos encontrar-te».

Passados poucos minutos, o táxi de António parou em frente a um edifício 

antigo e destruído pelo tempo. Parecia uma prisão há muito abandonada, 

possivelmente só alguns espíritos perdidos por lá pairavam. Mas é claro que 

isto é uma metáfora pois não existe tal coisa. «Onde estamos?» perguntou 

Chloé ansiosa. «Na prisão psiquiátrica de Beja» respondeu António. E entrou, 

deixando Chloé perplexa para trás. Coragem era um atributo característico de 

Chloé. Seguiu António apesar de começar a sentir medo, talvez do lugar 

assombroso, talvez do que iria encontra. 

«Sabes que em tempos o sistema penal considerava-se omnipotente e as 

psiquiatrias autênticos laboratórios experimentais. Os homens que cá 

entravam, eram empurrados pelos medos e anseios da sociedade, mantinham 

apenas o corpo nu e oco. A sua alma era engaiolada» falava António enquanto 



percorriam os corredores dos quartos onde dormiam os presos. António fez 

uma pausa de segundos, como se procurasse orientações. Olhava para as 

portas e não respondia. Durante os restantes minutos, andaram em silencio até 

a porta 211. Chloé tentava encontrar uma razão válida para estar ali, a sua 

cabeça rodopiava. Entretanto, viu na porta uma placa coberta de pó, limpando-

a na expetativa de obter alguma pista. A placa dizia:

“C. FRANCIS”

Chloé deu um salto para trás petrificada «o que se passa aqui António? Por 

que razão o nome esta nesta placa?» António olhou para Chloé e disse «pela 

mesma razão que um demente por acidente foi assassinado, um génio 

assassino e louco matou, uma mulher que amou o assassino do seu marido e 

um sistema político e social cobarde fracassou. E uma vítima humilde que 

lutou, amou e odiou com a mesma dose de loucura e sanidade. 


