
Sou tua. Completa e irremediavelmente tua. Um caso perdido.

Carrego em mim todas as heroínas de histórias de amor célebres: a 

fidelidade de Penélope a Ulisses, a paixão de Cleópatra por César, o amor 

eterno de Isolda por Tristão e de Julieta por Romeu, a entrega incondicional de 

Blimunda a Baltasar… Eu sou a tua Blimunda, tu és o meu Baltasar. Baixei as 

defesas no primeiro momento em que te vi e não foi à porta da editora, naquele 

dia de todas as emoções. Já havia um mês que te rondava, desde que te 

atravessaste na minha vida naquele fim de tarde doce e morno no Largo do 

Príncipe Real… Tu és o meu príncipe e todos os recantos do meu corpo, e 

todos os fios da minha alma vibraram numa sinfonia de sentidos assim que te 

vi, belo no recorte crepuscular do dia que morria… Enamorei-me. 

Perdidamente, como a flor mais bela dos poemas de amor mais belos e 

angustiados… E a minha vida começou aí. O ar que respiro és tu. O odor 

cálido de uma bebida fresca num dia de verão és tu. Vejo-te em cada imagem 

que me invade as retinas, em cada par de enamorados que se enlaçam como 

se não houvesse amanhã… 

Depois veio aquela tarde luminosa do dia da tua criação real, fez-se luz 

em mim quando te vi naquela esquina, alheado a tudo e todos, perdido no 

desgosto egoísta do primeiro não, fragilizado pela rejeição da proposta que iria 

transformar-se num bestseller nacional e internacional. Não foram os caracois 

negros que te emolduravam o rosto de um belo príncipe de todas as histórias 

de fadas, destacando uns olhos assombrosamente felinos (claros nos machos, 

mais escuros nas fêmeas), que prenderam a minha vida à tua. Também não foi 

o teu corpo masculino, em cujos fortes e tranquilos braços me perco todas as 

noites…

Os olhos. Os teus lindos olhos castanhos claros, que não pareciam 

pertencer a este mundo mas que acrescentavam um não sei quê de metafísico 

à tua expressão, foram eles que irremediavelmente me aprisionaram e me 

colocaram borboletas no estômago quando à distância te observei e segui. 

Amo-te. 

E o meu amor vem dos confins imemoriais do tempo, por isso é a única 

verdade. Por isso os dois ventrículos e as duas aurículas do meu subjugado 

coração precisam de ti para me manterem viva e eu vivo para te amar. Por isso 

perdoa-me! Desculpa por te ter mentido, desculpa por te ter enganado, 



desculpa por te ter provocado tamanha mágoa que estás desaparecido há dias. 

E todas as vezes que abraço a tua almofada, com o teu cheiro, com a forma da 

tua cabeça marcada no meio, amaldiçoo-me pelo meu embuste, penalizo-me 

pela minha insegurança e chicoteio-me mentalmente por duvidar de ti. Oh, meu 

querido e meu amor! Perdoa-me! Perdoa esta tonta e insegura mulher, que não 

acreditou na linguagem do teu corpo quando se misturava com o seu, como 

num abraço de dois condenados com pouco tempo de vida. Ouve esta prece e 

volta intacto para os meus braços! Recomecemos onde o relógio parou e eu 

voltarei a florir… Para ti, só e sempre para ti.

*******************************************************************************************

O tempo parou.

Quando retiraste aquela máscara e vi que eras tu, todo o meu corpo 

paralisou o tempo e ficou amarrado a esse momento crucial: o da descoberta. 

Curto mas eterno. Fizeste-me uma prega na alma, deixaste-me uma ferida no 

coração. Desta vez a madrugada não se fez dia e não foram descobertas 

rosas, nem rios, nem manhãs claras, como dizem os poetas. Fiquei só eu, 

solitário na minha dor e no meu desgosto, à deriva num mar revolto e 

desconhecido…

Não te entendo, não sei se alguma vez te entenderei, és um enigma 

constante e as esfinges não são humanas. O teu rosto desenha-se-me com 

uma falsa nitidez, num momento és tu mas no seguinte és outra e esta 

ambiguidade está a consumir-me, a consumir-nos, porque eu era tu e tu eras 

eu, o sol e a lua, a lua e o sol, eu dava-te luz e tu iluminavas-nos por dentro, 

numa simbiose que nos vinculava a um amor profundo e ancestral…

Assim que te vi, naquela tarde insólita, naquela rua de todas as 

desilusões, senti que era por ti que eu esperara tanto tempo, percebi que era 

inútil resistir-te e abandonei-me à tua presença surpreendentemente desejada, 

aos teus caprichos infantis mas cheios de encanto, aos teus olhos magnéticos 

onde o céu deixou a cor, à tua boca, ai a tua boca! Ficava horas deitado ao teu 

lado a ver-te dormir e gravava na alma até à exaustão o contorno dos teus 

lábios, a cor que lhes punha o teu coração ardente, e os teus dentinhos 



brancos e pequeninos de criança de leite, apenas percebidos nos lábios 

entreabertos…

Ah, que desejo enorme de colar a minha face à tua, de sentir a frescura 

da tua pele e dizer-te um monte de frases clichés e lamechas! Foi de ti que 

irremediavelmente me enamorei! Foste tu que descobriste a chave do cofre do 

meu tesouro! Foi por ti que chorei lágrimas geladas em rosto adente e a paixão 

ficou suspensa no tempo… Porquê meu amor? Porquê tanta insegurança e 

ansiedade? Então não sentias o meu coração a bater ritmado com o teu? O 

meu ser dependente do teu, submisso a todas as tuas vontades, oferecido 

voluntariamente em sacrifício por ti, minha deusa Kali reencarnada? Que mais 

precisavas para saberes que era teu, para sempre? Inês é apenas uma 

mancha pálida de ti, um rasto cintilante do teu brilho, o reverso da tua 

medalha… Fico sempre preso à sua presença pela intensidade da lembrança 

de ti, por gestos que te reinventam e pelo rosto que te prolonga. Não duvides 

nunca do meu amor, nunca! Contigo conheci a plenitude e vivi os meses mais 

intensos e absorventes da minha vida, por isso ficarei enamorado de ti até que 

este corpo ceda ao apelo do barqueiro e me leve para a outra margem…Mas 

por ti serei fénix e das cinzas renascerei para te amar outra vez, minha querida! 

Portanto, rega as rosas do teu jardim, colhe as dálias para as tuas jarras 

e espera pelo equilíbrio dos astros. Eles indicar-te-ão que o tempo é chegado, 

o tempo em que o futuro se sobrepôs ao passado e o que agora é triste, sem 

cor nem som, entregar-se-á nas asas da metamorfose e ressurgirá limpo, puro, 

sem mancha. Para nós, tu e eu, eu e tu, o sol e a lua, a lua e o sol.
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Maria, a que não vai com as outras


