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Abro os olhos. O chão frio da cozinha devolve-me a consciência e a memória. 

Há coisas partidas à minha volta, cacos de louça, eu própria em pedaços, 

espalhada pelos mosaicos de tijolo. Tento levar a mão ao sítio onde dói. Não 

consigo. Não importa, é um sonho… 

 

Levaste-me um ramo de camélias brancas e fomos ver a casa. A nossa futura 

casa. Olhava da varanda para o mar mesmo ali à minha frente. De todas as 

casas que víramos até agora, esta era a minha preferida. Gostas? dizias. Eu 

sorria. Pegaste-me ao colo e rimos perdidos de beijos… 

Mas os teus dedos crisparam-se de repente e vi um brilho estranho nos teus 

olhos, um indício na tua boca. Num milésimo de segundo. E o teto a baixar, a 

baixar, quase a tocar-me a cabeça. Curvo-me sem forças para aguentar o seu 

peso colossal e asfixio. Não consigo respirar. Sento-me no chão vazio da sala. 

Tudo branco. O mar que vejo da janela já não é azul, mas cinzento e doentio. A 

chuva convulsiva sem parar e o vento a tomar tudo no seu ruído. Sentado ao 

meu lado, pegas-me na mão. Estás triste. Eu pálida. Pronto sossega se não 

gostas da casa, procuramos outra. Há casas maravilhosas, no campo ou junto 

à praia, dizes.  

Tu não viste o que deixaste escapar dos dedos, o que se espalhou malévolo 

pelo chão até aos corredores sombrios do meu corpo. Até à alma. O primeiro 

sinal do que pairava ruim sobre nós, apesar da beleza desses dias nos 

espaços proibidos das horas perfeitas. Todo o mal será esquecido, pensava. 

Senão, como poderia ainda levantar-me de manhã, vestir-me, sair, dar um 

passo sequer, conformar-me à correnteza deste mundo opaco e diurno, áspero 

como campos de tojos. 

Começo a espiar as noites e os dias, os lugares onde te guardo belo como um 

anjo, e quando a suspeita me olha vou a correr fechar o coração. É para lá que 

parto nos tempos de tempestade, quando as palavras que dizemos dilaceram e 

se espalham como projéteis por todo o lado. Terror de te amar num sítio tão 

frágil como o mundo, onde a luz do dia nos torna cegos. Onde estás que não te 

encontro? E que amor é este que nos fere?  Olhas para mim, mas não me 



ouves e continuas calmamente a abotoar a camisa. Sais do quarto. Não me 

vires as costas! O frio voltou e a casa a cai sobre abismos. A suspeição 

exibindo o gume afiado da sua lâmina. Não há maneira de transpor este 

despenhadeiro que se abre, inexorável, entre nós, cada dia mais largo, mais 

fundo. Chamo o teu nome baixinho. A porta bate com estrondo. O tabuleiro, as 

torradas, as chávenas do pequeno-almoço, tudo caído no fundo da escada. 

Tudo estilhaçado e mais que tudo, o coração. Maldito sejas, grito, enquanto 

arranjo no peito as peças soltas, espalhadas sem conserto. Que farei sem ti, 

murmuro exausta. Vejo os dias a despenharem-se e deixo-os ir sem um par de 

asas que os salve. 

A cama está vazia e fria. Grito sem alma pela casa toda até cair extenuada 

num poço escuro cavado no chão. Lentamente tudo se apaga, esbatido no 

silêncio das coisas paradas. A parede branca fixa-me persistente e posso vê-la 

a tomar-me, esvaziando cada átomo do meu corpo, até só restar um involucro 

cheio de nada.  

Depois, o telefone toca mesmo ao meu lado. Ressoa-me na cabeça, estridente 

como foguetes em dia de festa. Não está ninguém, digo. Deixa de ser criança! 

Vem ter comigo, vamos almoçar! Como? Sim, querida. Sabes que és o meu 

amor, não sabes? Estamos condenados a este amor, que queres? Não digo 

nada. Onde estão as guerras, os canhões? Afinal a casa está serena e cheia 

de sol, reparo agora. Saio. A minha vida, na ponta dos teus dedos a ficar 

novamente bela!  

Mas isso passou. Agora esta casa já não é a minha casa, porque entro nela 

como uma estranha.  Sei que se aproxima o momento de partir. Só espero um 

último sinal, a convicção verdadeira que irromperá abrupta das entranhas. O 

sinal chegará. Aqui já não vivo. Aqui definho, esmaeço! Cada vez sou menos 

eu. Há um mundo de perigos e dores lá fora, eu sei. Mas será disso que serei 

feita, cinzelada a frio, pedaço a pedaço até surgir a verdadeira forma. Procuro-

a desde sempre. Quero-a brilhante e autêntica. Se possível, uma obra prima.  

E é só fazer o que tem de ser feito.  

Contudo, uma voz parece sussurrar-me aflita das entranhas. Cada vez mais 

alto e não há como não ouvir, tornando-me incapaz de qualquer ação. Como 

partirei agora?  



Saio da cama, abro a janela. O que sentes? perguntas. Não é nada, é natural. 

É só uma indisposição, um enorme cansaço. A gravidez não é uma doença, 

respondo.  

Não quero que saias da cama, dizes complacente, trata-se do nosso filho, meu 

amor. Não estou doente…tu sabes… só quero…, mas não termino a frase. 

Estarei mesmo grávida? Pergunto. Então porquê esta desolação, este arrepio? 

Tu não. Tu estás diferente, renasceste. É a ideia de um filho que te alenta, não 

deveriam ser meus, esse desejo essa alegria? Contudo, estás confuso. Vejo-o 

nos teus olhos, estás perdido como um rapazinho, e fico triste, queria cobrir-te 

de beijos, mas depois tudo se dissipa porque de repente vejo o avesso dos 

teus olhos. Tens medo. Agora sabes que estou mais forte… 

 

A minha casa já não é a minha casa. Alguma vez foi? 

Como num sonho sigo pela rua escura. Todas as portas obstinadamente 

fechadas. Mal de te amar neste lugar de imperfeição onde tudo nos queima e 

emudece onde tudo nos mente e nos separa. Quero esquecer esta verdade. A 

minha cama, as roupas no chão em desalinho, o meu colar de coralina noutro 

pescoço… um rio escuro corre-me pelos olhos. Não viste nada, não é nada do 

que pensas. A mulher sai. O colar desfeito. A porta a bater. Agora sorris, olhos 

de predador, a boca arrepanhada num esgar medonho.  

As pedras negras, redondas de coralina crescem espalhadas pelo soalho. 

Tropeço nelas, um mar de pedras a entrar dentro da pele. Tudo escuro. É o 

sinal. 

Saio de casa abafando os gritos. Onde estou que não me encontro? 

Quem és? perguntam lá do fundo estranhas vozes. 

Quem és? 

Quero esquecer-me do teu nome com todos os nomes do mundo. Que nome te 

chamarei agora. Abraça-me, diz o homem ao meu lado. Lá fora o canto dos 

pássaros. Não tarda o dia vai nascer. Tenho frio e invento histórias para 

enganar o que os olhos viram. O que os olhos veem. 

 

Partiste-me o coração, não vês? mas não é por isso que parto.  

Vou-me embora, digo-te, e o teu olhar fixa-me vindo do lugar fundo das trevas. 

Persistente e terrível tinge de negro o meu caminho. Mas não me deixo tocar 



pelo medo, muito menos pela dor. E o teu corpo ferido grita mudo esse mal, 

pronto a invadir a minha pele, a reclamar a minha vida, para um sacrifício 

qualquer. Não me deixes, dizes.  

E vens ao meu encontro, és um rio frio. Um mar abismal que me imerge. 

Perplexa, vejo-me, de uma parte distante de mim, mergulhar nessas águas 

escuras e profundas sem vontade nenhuma de me salvar. 

 

Que nenhuma estrela queime o teu perfil 

Que nenhum deus se lembre do teu nome 

Que nem o vento passe onde tu passas 

 

Abro os olhos. O chão frio da cozinha devolve-me a consciência e a memória. 

Tenho frio. Há coisas partidas à minha volta, cacos de louça, eu própria em 

pedaços, espalhada pelo chão. Tenho a mão sobre o ventre nesse sítio que 

dói. O ventre numa fúria esvaziou-nos o sonho. Sou um rio de sangue. 

Não importa.  

Tenho de partir.  

Deixo-te sobre a mesa o poema de Sophia. 

Espera por mim no fio da noite, não é deste mundo o nosso amor. 

 

»«»« 

 


