
De todas as vezes que soube de algo, a vida sabia mais. Ganhava-me sempre.

Posso orgulhar-me que senti mais do que a vida sabia, ganhei algumas vezes 

também. Agora tenho muitos anos de sabores intensos a mentol, vários 

desejos caídos no chão gélido desta instituição, que todos vocês conhecem 

bem. Acreditaram trancar-me cá. Dava muito trabalho, disseram alguns. 

Ultimamente vestia uma camisa larga e entrava a bocejar na cozinha quando 

não passava dias enrolada em noites. Perdia a noção de tempo e espaço. 

Imaginava cidades com almas vivas e depois sucumbia aos gritos sofredores 

que assombravam o meu passado. Era exaustão que sentia, as madrugadas 

traziam estrondos, eu estremecia, afligia. Dormia. Vocês vinham-me 

aconchegar a almofada de penas, mas não viam, não queriam ver o que dentro 

de mim crescia como uma erva daninha, a qual a vida aprisionou por anos sem 

fim. Cruelmente, deitaram-me na cama com penas de pássaros, enquanto me 

recusaram a liberdade de arquitetar o meu ninho. Mas dentro de mim não 

tinham enredo nem chave para travar o labirinto mágico que acordava sob a luz 

amarela da claraboia antes do raiar do dia. Lá abria portas por onde queria, 

dava gargalhadas inocentes quando encontrava semelhanças entre mim e uma 

lama que cuspia. Excelente animal doméstico, melhor amiga do Homem. 

Irritadiça, amável e dócil. Quando acordava de manhã cuspia-vos na cara a 

verdade, chamavam-me de louca — não gostavam. Apoderaram-se do rumo 

das coisas, intitularam-se legítimos proprietários da minha vida. Cegos. 

Ingratos. 

Mas eu levanto-me. Visto-me. Faço a mala para um destino, um endereço 

coberto de lágrimas, rabiscado num papel de linhas, rasgado de um caderno de 

argolas. Calmamente chamo um táxi. Não olho para trás porque sei que estão 

todos lá. Dei-vos o melhor de mim e sei que no vosso egoísmo típico de filhos e 

netos mimados, deram-me o melhor que podiam. Por pena. E é uma pena. 

Desço as escadas e colo o envelope na caixa postal da nossa casa que hoje é 

igual a outra qualquer, sem nenhum rasto de calor. Sem expressão de nenhum 

traço que a distinga das demais, tem apenas uma placa enferrujada, 

desgastada pelo tempo e um nome coberto em pó, esquecido. Fecho os olhos 

e sinto o sabor da felicidade no final do túnel escuro. Creio que não acredito em 

vós, nem em mim, para permanecer aqui. Fui-me embora por tempo 



indeterminado. Não me procurem, não me irão encontrar. Eu morri aqui! Este 

percurso terminou numa estrada cortada pelo destino.

Tomo o táxi que me leva para o endereço tremulamente rabiscado no papel. 

Percorremos caminhos, tantos caminhos. Há sempre mais caminhos, secretos, 

paralelos, imaginários, infinitos. Eu quis percorrê-los a todos. Ingénua. 

Entretanto, escolhi um para residir, aquele que ninguém consegue entrar, o 

único que pude escolher e vivê-lo como bem me apeteceu. Ainda assim, 

qualquer caminho tem traçado um destino que não controlamos, incógnito, 

arrepiante. Sou filha de um útero frio. No trilho das pedras pelo caminho, tornei-

me a pele das algas que as ondas ferozes do mar empurraram borda fora, 

deitaram-me no lixo quando a minha utilidade ficou dúbia. Espalmei-me nas 

rochas algures num Verão brilhante. Escolhi um fato de banho e mergulhei no 

triângulo das Bermudas. Fui bonita com prazo de validade. Já está na hora, 

disseram. Chegou ao fim. O fim que me impingiam, recusei-me a aceitá-lo. 

Revivi então sem aquilo que vocês chamam de beleza. Porque quis. 

Chamo-me Chloé! Porque gosto. Porque quero. Porque tem estilo. 

Fascina-me Paris! Fascina-me tudo o que não pude viver. Por isso, hoje sou 

Chloé. Uma jovem mulher, com diploma e carreira na Google, livre para viajar, 

para se desprender, sem bagagem pesada, risonha, pateta. Uma mulher que 

tem uma vida inteira pela frente para vivê-la como sempre sonhou. Tenho 

amigos, faço novos em qualquer lugar e troco frases sem sentido com uma 

psicóloga porque me apetece conversar e rir. 

Às vezes as enfermeiras sussurram. As memórias são perfundidas sem dor. 

Vozes conversam, risos espalham crenças, depois perguntam-me — quem és? 

A identidade criativa responde sempre. A original aguarda pelo táxi que a 

levará de regresso a casa quando o tempo chegar. O Dr. Miguel emite sons e 

apanha estilhaços de vidros, mas não consegue reconstruir vitrais de sonhos. 

Os medicamentos fazem eco, carregam sentimentos. As faces aquecem, 

aqueles que residem num corpo que coabita com uma pessoa diferente. Às 

vezes sinto culpa por ter enganado quem amei. Tenho frio e sou velha sem 

ninguém para me cobrir. Sou ainda um pedaço da Clara. Gosto mais da Chloé. 

Não sei se vos contei.



Comecemos pelo som estaladiço de algo novo. Um ranger à porta velha, 

aberta em suspense com a ponta dos dedos e o tremor incontrolável do corpo 

à espreita de algo ou alguém maligno. Um sabor agridoce de memórias 

daqueles sorrisos.  Entre relâmpagos corriam personagens que criei, 

provenientes dos livros de imagens a preto e branco, heróis que fugiam do 

desfecho que um começo contém. São muitos os começos por contar e estar 

de acordo com qualquer um deles é uma função deveras peculiar. Foi quando 

nasceu e olhou para a terra batida, na casa caótica numa vila pacata do 

interior? Foi quando casou com Ricardo cheia de sonhos? Foi quando 

aconteceu o terrível acidente? Foi quando Artur fez o seu primeiro e único 

corpo? Ou foi quando ela matou Artur por piedade? Ou ainda quando deixou 

Chloé viver? 

Na minha opinião qualquer momento pode assinalar um começo. Creio que as 

memórias difundem a realidade, são os pilares mais fortes e fiáveis que 

possuímos para que os dias tenham fundamento, para que a loucura tenha 

alguma normalidade, pelo menos para nós. Tudo teve um começo naquela 

tarde de Sábado. O dia em que uma menina de roupa branca com barras azuis 

rodava no carrossel, principalmente por ser nesse dia que a viram. Existimos 

não quando respiramos, mas quando somos percecionados por terceiros e 

nesse instante tudo deixou de ser normal. Se o nosso mundo fosse 

achocalhado por alguém com extrema violência, mesmo depois dos flocos e da 

espuma terem assentado, nada seria igual. Nada permaneceria intacto. 

Foi também nessa tarde que conheci Chloé que rompe a bocejar pela cozinha 

descalça. Veste uma camisola de malha e tem o rosto estampado pelas flores 

bordadas da sua almofada. Já que falamos de começos, este é tão bom quanto 

qualquer outro.    

«Eu só…quero que sejas feliz» balbuciei entre um sorriso enviesado e um 

coração apertado. 

«Sim, concordo!» com um sorriso forçado respondeste. – Interessante é um 

adjetivo possível.

Creio que foi a primeira vez que percebi como as coisas se precipitam, de 

forma repentina como gotas de chuva caídas de um trovão, nesse instante 



alteram-se sem permissão ou aviso. Tudo o que damos por garantido pode 

desaparecer de súbito dando lugar a nada ou a tudo.

Digamos que a dada altura tentei. Como um jogo de xadrez maquinei 

estratégias, sofri perdas com o objetivo de ganhar um troféu — porquê? Fazer 

a diferença. Mudar o rumo de algo como se porventura acreditasse que estava 

na minha mão, que era meu para decidir, que precisava da minha força de 

vontade para se concretizar. Percebi que quando mudamos uma coisa, as 

outras não são estáticas. É um remoinho de ilusão. É um precipício. É um 

suicida cego. Podemos mudar o rumo de uma direção, mas raramente 

mudamos com sucesso aquilo que perspetivamos. Mudamos algo e já não é 

mau. A monotonia é uma assassina de neurónios.

Uma vez perguntaram-me porque vivemos e eu não consegui responder. O 

mundo não para de girar, nascemos, estudamos, trabalhamos, compomos 

família com filhos, netos e morremos — fim! No meio há um limbo de sonhos 

perdidos. Chloé é a geração do limbo. É o meu limbo real. É a minha paz. 

O meu nome é Clara. Que agora chamam de louca. Loucos são eles que não 

veem que ela está num lugar de vultos. 

Perguntavam-me, quem sou. 

«Quem de mim?»

«Porque agora?» sussurravam.

«Porque nunca?» Perguntei. Por todas as guerras, por ti, por mim.

Porque nada, nunca é igual.

A propósito de nada, sempre frágil.


