
Pela última vez — a última este ano, pelo menos, não queria ir noutra direção 

— fiz a mala e segui em frente. Mas não fui de metro. Tencionava seguir até 

onde quer que fosse parar. Não sabia quanto tempo iria levar esta viagem e 

alegrava-me antecipadamente com isso. Em crianças aprendemos a jogar 

monopólio carregando-o por baixo do braço, desde então pelos trilhos que 

percorremos. Do que me lembro, era o único jogo de sociedade que os meus 

pais alguma vez jogaram. Sempre almejei lançar aqueles dados e percorrer 

mais alguns quilómetros pelo tabuleiro, passar incessante pelas mesmas 

casas, olhá-las sob várias perspetivas. Iria avançar um dia por uma estrada 

paralela, desconhecida, avançar verdadeiramente. Mas para onde? Não fazia 

ideia. Podia nadar nos lagos a leste. Ou ir para o norte. Não sabia, mas o 

mundo é imenso e muito pequeno. Precisava sair da zona de conforto traçada 

para mim pela minha mãe e das frases feitas e depreciativas do meu pai. 

Brindar taças de champanhe com pessoas pouco recomendáveis, aquelas 

criaturas corajosas com paixão pela vida — os poetas, sonhadores tristes, 

alcoólicos e pós-traumáticos — os meus amigos de papel. Desfilar entre 

desconhecidos que reconhecia da vida, do comboio, da estação — pela 

bengala, a maneira de subir a gola, a mochila em marcha ou a lágrima 

escondida na manga da camisa de seda. 

E depois, vi-a. A ela. A mim, a leitora de romances, a escritora fantasma, a 

rapariga assustada, aquela que começava a chorar quando tudo numa página 

parecia perdido. É o melhor momento! Aquele, quando o cansaço quer apenas 

ouvir «vem» num sussurro junto ao ouvido, todas as noites de chocolate quente 

ou sushi servido em travessas de hélio, nos seus sonhos, até os acordados. E 

se, perguntava-me eu, não terminasse de ler um dos livros que lia? E se 

parasse antes do fim? Quantas peripécias perderia? Traições, regressos, 

beijos, e a última cena, aventuraria numa ponte ou numa proa, com um riso 

transportado pelo vento ou um silêncio irreparável. Na minha cabeça, o fim 

podia ser escrito, prescrito, mas a minha preferência ansiava pelo abraço dos 

livros, qualquer um deles. O desejo de enchê-los de sonhos românticos que 

ninguém ousa confessar e de histórias que se devoram em segredo, com ou 

sem vergonha.



Sinto os passos que dei quando outrora era mesmo aqui. Quando percorríamos 

de leste a oeste em uma hora. Agora, muito devagar, apagamos as luzes antes 

de sair. 

Eu bastante cansada disse «Vou partir» 

«Eu também vou» tu ansioso e inconsequente respondeste

«É muito perigoso» outro que nunca arrisca disse cauteloso

 Alguém destemido respondeu, ignorando o seu tamanho físico em detrimento 

do tamanho do seu coração «não te preocupes, vai correr tudo bem, eu tomo 

conta de ti»

Afinal não é isso que fazemos? Ficamos ao lado do que acreditamos até ao 

fim. Mas antes, precisamos de acreditar em algo. Na arte de um maquinista, 

por exemplo.

O meu nome é Chloé Francis, e eu, sou livre. Acredito nisto.

Os livros são fantásticos.

Vão torná-los pessoas vivas.

Vão fazê-los sorrir.

Serão livres também.

Pensando bem, o que vos posso segredar é que sou feliz. Não contem a 

ninguém, estragariam o suspense mundial — as pessoas não acreditam, mas a 

vida é um mar de pedras. Em mais um de tantos dias para lembrar, em que 

finjo ser feliz, lembro-me de uma vila pacata onde vivia uma menina com 

sonhos. É assim a minha vida, o cinzento não mudou. Tentei esquecer. Não 

consegui, a menina era eu. E as noites entre mãos doces e os encantadores de 

sonhos respiro. Bons sonhadores somos, pobre tu, pobre eu que sou um de 

tantos. A questão é que a vida não fui eu que a escolhi, empurrei-a com o 

peito, foi tudo o que fiz. 

Tive coragem. Este é o segredo que tentavam esconder de mim.

E se é por amor que sofres, lembra-te que existias antes dele. O amor não é 

um murro de vitórias, é frio, é algo abençoadamente partido. 



E se foi pior, se foi violento, se te roubou a dignidade, o amor próprio, a 

feminidade. Não é um grito no meio da noite. É uma bênção enquanto houver 

vida.

Só uma pergunta antes do fim, comprarias a minha vida, oferecendo-me a tua?


