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Tudo o que veio depois, já não o soube. 

Soubeste-o tu quando regressaste a casa e me encontraste caída no chão frio 

da cozinha.

Ultimamente ficava todas a manhãs na cama. Olhava os prédios da cidade pela 

janela, sucumbindo aos gritos que me chamavam de um tempo caído em 

desordem. Em aflito estrondo, tudo à minha volta estremecia, arrastando-se 

ferozmente para fora e para longe dos seus lugares. Exausta, dormia só de 

madrugada, vinhas, então, muito devagar, com o calor das tuas mãos 

aconchegar-me a colcha e abrigar de temporais o meu sono inquieto. E não 

vias – ou não querias ver - o que dentro de mim ia fazendo o seu trabalho, 

tecendo, tecendo laboriosamente um enredo disforme.

Levanto-me. É ainda muito cedo. As ruas mal se distinguem na penumbra. 

Visto-me. Tomo um táxi que me leva à morada que havia rabiscado no papel e 

que aperto, ferozmente minha na mão. 

O táxi para. É aqui, informa o condutor. 

Olho o prédio à minha frente. Um prédio como qualquer outro, sem nenhum 

traço que o distinga dos demais. Subo as escadas. Toco à campainha. A 

mulher que me abre a porta confirma o meu nome. Entrego-lhe o envelope e 

faz-me seguir por um corredor escuro até uma sala com cadeiras de plástico.

Logo depois, volto ao corredor escuro e fazem-me entrar num cubículo 

apertado e mal iluminado. Deitada no divã, espero. Fecho os olhos e penso 

que já não creio em mim, nem em ti nem na carne que enfeitiça o além, ou 

vice-versa, ou que talvez houvesse outro caminho. Há sempre outro caminho e 

mais outro, mesmo ao lado daquele que se percorre. Jurei – insensata e 

ingénua - que os percorreria todos, por isso, aqui estou. Uma espécie de 



esconjuro onde tu não entras. Desculpa, tornei-me da matéria fétida dos 

pântanos.

Já está, diz a mulher. 

Foi tudo muito rápido, quase indolor. 

Um táxi leva-me de regresso a casa. Tenho sede. Pego no copo e no jarro de 

vidro que se encontram sobre a mesa da cozinha.

Tudo o que veio depois, já não o soube. 

Soubeste-o tu quando regressaste a casa. Eu caída no chão da cozinha. Inerte 

e fria. Os vidros partidos à minha volta, cacos de louça, eu própria em pedaços 

espalhada pelo chão. Um rio de sangue. Tenho frio, disse-te, enquanto me 

seguravas nos braços. A dor em vagas, tomando-me a carne. A culpa. 

Depois tudo escureceu.

De muito longe chegam sons vagos, ressoantes, sobrepostos sobre as 

imagens esbatidas de um sonho. Alguém me aconchega nos ombros o lençol, 

alguém me fala docemente. Oiço vozes muito ao fundo, ecos longínquos, e a 

dor a voltar. Sou novamente um corpo que sente, uma coisa perdida que mal 

pensa e mal se lembra do que é. Estou deitada e posso cheirar o éter deste 

lugar desinfetado. Há uma claridade densa a entrar pela janela. Fecho 

novamente os olhos, quero voltar e esse lugar de paz, de onde me fizeram 

regressar. As minhas mãos tocam ao de leve o tecido da colcha. Oiço vozes. A 

boca amarga dá-me vontade de vomitar. Oiço vozes. Alguém me ajeita a 

almofada. Sei que és tu. Agora afagas a minha mão. Estás sentado ao lado da 

cama. 

Mais conversas sussurradas, frases sem sentido. A enfermeira fala baixo, mas 

sem parar. Canso-me de tanta dor e saio lentamente desse lugar onde me 

entubaram o ser e a memória. 

Uma sequência de formas e palavras passeiam num reino subterrâneo, um 

lugar de vultos, longe e aquém dos olhos. Quem és? Tenho de ti difusas 

lembranças, vejo-te num espelho multifacetado, caleidoscópio em movimento 

numa ilha labiríntica e Teseu é afinal um minotauro e Ariadne, enredada no seu 

fio, está perdida de amores e à mercê de fortes ventos. 



És uma memória que dói, parada num sonho. Sim, no azul escuro daquela 

noite, quase madrugada. Tão iguais na dor e na culpa. Tu na praça dentro da 

fortaleza no meio da multidão. Eu à janela de um quadro surreal pintado por 

Magritte. Tudo o resto é gelo. As mãos. As mãos frias e abandonadas na 

escuridão do quarto e o tempo a esgotar-se com as últimas estrelas. Quieta, 

amaldiçoo todas as manhãs do mundo. Haverá luz a partir de agora? 

continuarão a mover-se as coisas? os ribeiros a correr? as crias a nascer? 

Olhamo-nos uma última vez. Sinto que partirás em breve e nunca saberás o 

que planeei para nós, o que me vive escondido na respiração e nos seus 

ventos. Eu própria não consigo recordar esse mal que se tece dentro de mim, 

uma mágoa que não se quer mostrar. Estou além do lugar onde te encontras, 

num sonho mau, num mundo de lobisomens e duendes. Oiço a chave a rodar 

na fechadura. Há um copo de vinho sobre a mesa, bebo o resto que deixaste e 

vejo a tua vontade a querer desmoronar-se, só queres uma palavra minha, uma 

única palavra, mas não a digo. Vejo o teu cansaço, o desespero, a tristeza. A 

fúria. Levantas-te e deixas a minha mão cair sem cuidado sobre a cama. 

Viras-me as costas como quem desiste. 

Fica – digo baixinho - mas já havias saído…

Estou a acordar da anestesia. Agora tudo está lentamente a ganhar sentido. 

Bem-vinda a este mundo, diz-me a enfermeira sorridente. 

Onde estás? pergunto. 

Ele saiu. Saiu num rompante, não sei que bicho lhe mordeu. Responde a 

enfermeira. A menina esteve mesmo muito mal. Mas o perigo já passou. 

Onde estás? pergunto, novamente. 

Pois, já lhe disse. Sossegue. Foi-se embora de repente. Vai ver que não tarda 

está aí. Deve ter ido tomar café. É muito preocupado consigo, mas não a 

deveria ter deixado ir àquela clínica manhosa. Foi o que eu lhe disse, mesmo 

agora, e disse-lhe que a menina teve muita sorte, foi um milagre. Chegou aqui 

esvaída em sangue, uma coisa feia aquilo que lhe fizeram. Todos os dias 

morrem mulheres devido a esses trabalhos mal feitos. Foi isso que lhe disse, 

deve-se ter ofendido. Eu falo demais, mas só digo as verdades, doa a quem 

doer. Não deve ter gostado. Saiu daqui numa fúria, mas eu só lhe disse que 

não deveria ter deixado que lhe fizessem isso num lugar tão manhoso. Depois 

saiu. Não tarda regressa, vai ver!



Olho-a incapaz de qualquer gesto, perdida de mim e deste mundo.

Partiste. Agora sabes a verdade toda. Agora sabes que silenciei a voz que me 

sussurrava docemente das entranhas e já consigo ver o nome desta dor que 

me atormenta. A vingança é uma casa sem luz, uma porta aberta que não 

consegui fechar. Entro nesse lugar escuro. Vejo-te ao longe, lá ao fundo. Estás 

de costas, um vulto na penumbra. Não olhas para trás. 

Sabes, por ti decidi fazer todas as guerras, sair em fuga pelos descampados 

até não saber quem sou. Por ti decidi que todas as camélias fossem desfeitas, 

os caminhos destruídos, as cidades saqueadas…só para que visses do que as 

minhas mãos brancas, tão ternas e amáveis, são capazes…

Perco-te no meio da multidão. Éramos só nós e uma coisa fina e frágil que 

deixámos quebrar. 

Diz-me que és mesmo assim? perguntaste um dia, há muito tempo. 

Se sou mesmo assim? qual de mim? 

Qual de mim?

Perguntei.

»«»«


