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REFLEXÃO INTRODUTÓRIA À TRADUÇÃO DE HUNDSKOPF, DE DEA 

LOHER 

Andreia Martins 

 

As presentes considerações visam justificar a minha escolha pela presente obra 

como projecto de tradução para a obtenção do grau de mestre em Estudos Alemães – 

Variante de Tradução Literária, bem como inserir a obra de Dea Loher no panorama 

literário alemão e explanar em detalhe algumas questões tradutológicas com que me 

deparei.  

A escolha da via de tradução, em detrimento da via de ensino, fi-la no terceiro ano 

da licenciatura em LLM, variante Estudos Portugueses e Alemães. Ao longo do terceiro e 

quarto anos da licenciatura, bem como nos seis meses de estágio, tive oportunidade de 

fazer tradução nas mais diversas áreas, não tendo no entanto nunca experimentado a 

tradução literária. Todavia, esta foi desde sempre a que me suscitou mais interesse e 

aquela em que gostaria de desenvolver o meu trabalho futuro.  

Como leitora ávida que sou, não posso deixar de constatar com alguma tristeza a 

fraca qualidade das traduções literárias no panorama nacional. Diversos factores 

concorrem para esta situação, não cabendo, no entanto, tal análise no âmbito deste 

trabalho. A concretização do projecto final que agora se leva a cabo permitiu que eu 

tivesse a certeza de que fiz a opção correcta, pois foi com enorme prazer e realização 

pessoais que o desenvolvi. 

A opção pela autora Dea Loher nasceu de algumas discussões profícuas com a 

orientadora do projecto, a Prof. Doutora Teresa Oliveira, bem como com a Drª. Anette 

Kind, docente da disciplina de alemão. Procurámos perceber quais os nomes que se 

destacavam actualmente na literatura de expressão alemã e porque motivos; quais os 

autores que conferiam aos seus textos traços de modernidade, rompiam com certos 

cânones, e cuja obra pudesse trazer alguma novidade ao nosso meio literário. Dessas 

conversas saíram vários autores e a escolha recaiu em Dea Loher por diversos motivos, o 

principal dos quais talvez tenha sido o êxito internacional da sua obra, cujos ecos 

chegavam já a Portugal.  

A 22 de Novembro de 2008, estreou no Teatro Aberto a peça intitulada 

“Imaculados”, numa tradução do título original, „Unschuld”. A encenação de João 

Lourenço foi muito bem acolhida pelo público português, de tal forma que a autora se 

deslocou ao Teatro Aberto no dia 11 de Janeiro de 2009, e ao Goethe Institut de Lisboa, no 
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dia 13. Trata-se, portanto, de uma autora que pelo menos um pequeno grupo de 

espectadores/leitores portugueses já conhecia na sua vertente principal, a de dramaturga. 

Pensámos, então, que talvez fizesse sentido traduzir a estreia de Dea Loher na prosa 

literária, uma vez que o leitor português dispõe já de uma excelente tradução das peças 

„Tätowierung” e „Unschuld”.1 

Antes de iniciar a tradução da obra Hundskopf, reflecti sobre as linhas de 

investigação que deveria seguir para minimizar os erros e as dificuldades inerentes à 

actividade da tradução literária. Tal como já ficou dito, pareceu-me premente saber mais 

acerca da autora. Procurei conhecer a sua biografia e o que dela estaria plasmado na sua 

obra, a sua história enquanto dramaturga de sucesso e a recepção à obra Hundskopf na 

Alemanha. Esta reflexão prévia afigura-se-me como essencial para conhecer o contexto da 

obra e da autora e, desta forma, minimizar riscos de subinterpretação, mas também de 

sobreinterpretação. A par da investigação da autora e da sua obra, dei especial enfoque aos 

estudos de dois germanistas portugueses, os quais me forneceram a sustentação teórica 

necessária: Ana Maria Bernardo e João Barrento. 

 

Elementos biográficos de Dea Loher 

 

Dea Loher nasceu em 1964 na cidade de Traunstein, na Baviera, e vive em Berlim. 

É formada em filosofia pela Universidade de Munique e em Artes Dramáticas pela Escola 

Superior de Artes de Berlim. Estreou-se com a peça „Olgas Raum” em 1991 e foi de 

imediato notada e distinguida com o prémio „Hamburger Volksbühne” e com o 

“Playwrights Award”, do Royal Court de Londres. A esta estreia promissora muitas outras 

peças se seguiram, com destaque para „Leviathan” (1993), „Fremdes Haus” (1995), 

„Adam Geist” (1998), „Manhattan Medea” (1999) ou „Unschuld” (2003). Em 1993 e 

1994, foi aclamada pela revista Theater Heute como a melhor dramaturga alemã. 

Destacam-se ainda o prémio „Else-Lasker-Schüler”, em 2005 e, em 2006, o prestigiado 

prémio „Bertolt Brecht”. A 2 de Fevereiro do presente ano foi agraciada com o „Berliner 

Literaturpreis”.  

Se todos estes prémios e distinções comprovam o prestígio de que a dramaturga 

granjeia no seu país, as diversas representações internacionais das suas peças atestam que 

o seu prestígio ultrapassa há muito as fronteiras da Alemanha. França, Inglaterra, Áustria, 

                                                 
1 Loher, Dea (2008) Tatuagem / Inocência, Lisboa: Cotovia; Tradução de José Maria Vieira Mendes. 
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Suíça e Brasil são exemplos de países que, tal como Portugal, já acolheram as peças da 

autora. 

 

Recepção da antologia de contos Hundskopf 

 

 Em 2005, a dramaturga estreou-se na prosa ao publicar a antologia de contos 

Hundskopf, obra sobre a qual me debrucei e cuja tradução integral aqui se apresenta, sob 

orientação da Prof. Doutora Teresa Oliveira. Tratava-se da estreia de uma dramaturga 

prestigiada num outro género literário, a prosa, e mais concretamente no subgénero do 

conto. Interessava fazer um levantamento, necessariamente não sistemático nem 

exaustivo, da recepção da obra pela crítica alemã, perceber o que diziam as recensões à 

obra para aquilatar o que de novo poderia trazer à literatura portuguesa uma tradução que 

eventualmente pudesse ser publicada.  

A partir da análise de diversas recensões publicadas por alguns jornais alemães, 

que dão conta da generalizada boa aceitação por parte da crítica literária alemã, 

seleccionei aquelas em que os críticos literários apontavam características da obra que 

viriam a revelar-se determinantes no momento da tradução. 

Num artigo publicado no Süddeutsche Zeitung, Kai Wiegandt classifica os contos 

como „ […] Dea Lohers bizarre und brillante Erzählungen” (Wiegandt, 2005). Considera 

Dea Loher „ […] eine begnadete Erzählerin […]” e elogia o humor causado por 

personagens excêntricas e situações inusitadas. Além disso, refere o carácter multifacetado 

de Dea Loher enquanto autora de prosa, o que se manifesta na sua capacidade de se colar 

às mais diversas personalidades que cria nos contos. Esta característica da autora, 

apontada pelo crítico literário, exigiu uma atenção especial no momento da tradução. 

Recorrendo à nomenclatura de Genette (1972), notarei que a narração dos contos é feita ao 

leitor numa alternância constante entre um narrador heterodiegético (Stanzel2 fala aqui de 

uma „Auktoriale Erzählsituation”) e um narrador autodiegético (correspondente à „Ich 

Erzählsituation”, cunhada por Stanzel). Esta posição de alternância narrativa exige que o 

tradutor se aperceba das nuances e que faça transparecer na tradução a condição algo 

errática do responsável pela narração.  

 Kai Wiegand refere ainda a densidade psicológica das personagens que, colocadas 

em situações de aparente normalidade das suas rotinas, se deparam com acontecimentos 

                                                 
2 Stanzel, 1979. 
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inesperados, angustiantes e desencadeadores de uma acção que permanece, na maioria das 

vezes, em aberto (Wiegand, 2005). O carácter inconclusivo das diversas acções é 

relacionado com a ausência de uma moral definidora de costumes ou acções, ou seja, uma 

moral oscilante, sem pontos de apoio fixos ou valores irrefutáveis. A meu ver este é um 

dos traços de contemporaneidade desta obra, como o é também o facto da 

responsabilidade ser toda posta do lado do leitor. Não se procura veicular nenhum tipo de 

valor ou fazer o julgamento dos comportamentos das personagens. Esse papel fica 

reservado ao leitor.  

Neste contexto é de referir que a narrativa aberta contemporânea levanta renovados 

problemas ao tradutor. De facto, pude constatar que a tentação interpretativa do tradutor 

(também ele sempre leitor) nestes casos é grande, o que resulta numa necessidade óbvia de 

não plasmar no texto a nossa visão dos acontecimentos. No entanto, tal como refere 

Umberto Eco, demonstrando o pensamento de Jakobson, “ […] dessa tradução o elemento 

a interpretar resulta sempre criativamente enriquecido” (Eco, 2003: 237). 

Ainda no mesmo artigo, Kai Wiegand não deixa igualmente de tecer considerações 

relativamente a um dos aspectos mais inovadores dos contos, e a que voltarei mais adiante, 

a linguagem utilizada. „In den meisten Geschichten ist die Sprache diskret, sparsam und 

treffend.” (Wiegand, 2005). A “discrição” de que fala Wiegand é uma característica 

apontada na generalidade das recensões e, se neste caso é vista como uma marca do estilo 

da autora que resulta muito bem, outros há em que tal desinvestimento aparente no aspecto 

linguístico é apontado como algo negativo. É o caso, por exemplo, de Sibylle Cramer que, 

num artigo publicado no Frankfurter Rundschau, considera que os diálogos simplesmente 

não resultam e aponta esse facto como algo que advém da linguagem utilizada e que é 

negativo para a obra: „Loher scheint die Sprache als reibungslos funktionierendes 

Instrument der Ereignisvermittlung zu betrachten, nicht aber als Mittel der Gestaltung.” 

(Cramer, 2005). 

 De facto, os diálogos entre as personagens funcionam mais como falas teatrais, do que 

propriamente como uma conversa entre duas personagens. Ou seja, as personagens 

parecem monologar e não dialogar, raramente fazem perguntas directas e, quando o fazem, 

por vezes a pergunta não é marcada no texto. Os diálogos correspondem, a meu ver, a 

passagens que facilmente o leitor imagina representadas. Seriam bem mais fáceis de 

entender se visualizadas num palco, em vez de lidas. A extrema crueza das falas é vista 

por Sibylle Cramer como um momento menos conseguido do aspecto criativo da escrita de 

Dea Loher.  
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Breves reflexões acerca dos estudos tradutológicos e do novo papel do tradutor 

literário 

 

  Nas últimas duas décadas os estudos tradutológicos sofreram uma grande 

evolução, que se manifestou sobretudo ao nível do estatuto do tradutor, especialmente do 

tradutor literário. Em 1986, Karl H. Dellile, juntamente com outros eminentes germanistas 

da Universidade de Coimbra, reflectia acerca da oposição entre o conceito de tradução 

assimilatória (a que fazia corresponder a noção de adaptação) e tradução dissimilatória. À 

tradução assimilatória faz-se corresponder o tipo de tradução que “ […] deixa o leitor o 

mais possível em sossego e move o escritor ao seu encontro” e à tradução dissimilatória a 

que “ […] deixa o escritor o mais possível em sossego e move o leitor ao seu encontro.” 

Delille (1986: 8) refere que esta dicotomia havia sido estabelecida na conferência que faria 

história nos estudos tradutológicos, proferida em 1813, em Berlim, por Schleiermacher. O 

autor questiona a imutabilidade desta dicotomia estabelecida há mais de um século, por 

considerar que a “praxis concreta dos tradutores” pode não se adequar a um “ideal de 

invariância” (Delille, 1986: 9). 

Assim, ainda que se questionem os postulados que haviam norteado os estudos de 

tradução por se considerar a tradução uma actividade insusceptível de ser alvo de uma 

única e imutável decisão operatória, o que se defende é “um conceito de tradutibilidade 

relativa e dinâmica” (Delille, 1986: 9) baseado na teoria de equivalência dinâmica, 

cunhada por Eugene Nida. Delille explica o que entende ser a tradução de um texto 

literário atribuindo ao tradutor a “ […] necessidade de encontrar equivalentes nacionais 

que […] podem admitir algum grau de estranheza […] ou tender para a assimilação […] 

do texto de partida.” (1986:10). Assim, ainda que o autor rejeite o conceito de 

equivalência formal “ […] que centra sua atenção na mensagem em si, tanto na forma 

como no conteúdo” (Bassnett, 2003: 55) preconiza que o tradutor deve procurar o 

“estabelecimento de uma equivalência”. (Delille, 1986: 11). 

 Naturalmente, mais de duas décadas volvidas verifica-se que houve uma evolução 

a nível dos estudos tradutológicos e que, progressivamente, foi sendo abandonado o 

conceito de equivalência. No entanto há ainda um longo caminho a percorrer nesta área de 

estudos, uma vez que, tal como afirma Almeida e Pinho “normalmente habituados a 

transmitir a mensagem do original […] (n)uma linha de equivalência dinâmica ou formal 

[…] os tradutores desenvolvem teorias parcelares…” (Almeida e Pinho, 2006: 50).  
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No estudo recente levado a cabo por este autor fala-se do tradutor como um 

escritor invisível – esse é, aliás, o título do estudo em causa. Penso que apenas do título se 

pode inferir um inovador estatuto do tradutor: o tradutor ele próprio como entidade 

criadora, figura autónoma face ao autor.  

A reflexão de Almeida e Pinho acerca da tradução literária baseou-se na consulta e 

interpretação dos comentários de diversos tradutores literários à respectiva tradução. 

Conclui que os tradutores literários portugueses tendem a focar a sua atenção “ […] na 

recepção, por parte do público leitor, do significado ou da mensagem do texto original” 

(2006: 50).  

As diversas opções tradutológicas que fui fazendo tiveram igualmente em conta, tal 

como para a maioria dos tradutores literários portugueses, o futuro leitor da tradução. Esta 

opção materializa-se, por exemplo, na quase nula utilização de notas de rodapé (exceptua-

se apenas a nota na página 3 do conto “Agnes”). Considero que, no caso dos textos 

literários, as notas de rodapé devem ser evitadas. Quebram a fruição estética que um texto 

literário deve suscitar no leitor, que se vê forçado a interromper a leitura para ver 

esclarecidos determinados enviesamentos, causados a maior parte das vezes por 

particularidades inerentes à cultura do texto original.  

  

Dificuldades de tradução 

  

A obra O Poço de Babel, de João Barrento permitiu-me perceber quais os 

caminhos que devem nortear um tradutor literário; por outro lado, o artigo de Ana Maria 

Bernardo intitulado “Para uma tipologia das dificuldades de tradução” levou-me a reflectir 

acerca das eventuais dificuldades com que me iria deparar, tendo em vista minimizar os 

erros de tradução. 

João Barrento discorre acerca de uma poética da tradução literária em que “ […] 

estão implicados todos os níveis de língua, numa interacção que visa produzir efeitos de 

sentido e de linguagem…” (Barrento, 2002: 16).  

Para a tradução da obra foi importante perceber e aceitar a validade da linguagem 

corrente, não fazendo um contraponto com a linguagem literária. Teriam, com certeza, 

saído defraudadas as expectativas do tradutor que abordasse Hundskopf em busca de 

alguma elevação ou riqueza da linguagem, investimento na área lexical ou erudição dos 

vocábulos. Aceitar a tradução de linguagem vernácula (com recurso a insultos e 

palavrões), linguagem sexual explícita e inclusão de expressões inglesas (sem qualquer 
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recurso a nota de rodapé) não foi fácil e foi fonte de discussão alargada com a Prof. 

Doutora Teresa Oliveira. Assim, havia que optar entre uma suavização, um aplainamento 

da linguagem ou pela manutenção do vernáculo, da explicitação de cariz sexual e pelas 

intrusões linguísticas de expressões em inglês3. Optou-se pela manutenção das 

características do original por duas ordens de razões. Por um lado, decorre da leitura de 

uma parte considerável da obra da autora ser esta uma marca sua presente em grande parte 

dos seus textos. Já os seus textos dramáticos se caracterizam por abordar temas 

fracturantes, com a participação de figuras e problemáticas próprias de estratos marginais 

da sociedade e em que, naturalmente, são aceites os padrões linguísticos que caracterizam 

estas camadas. 

  Uwe Wittstock descreve as peças de Dea Loher como sendo „[…] zutiefst 

komisch, voller Pointen, Witz und ironischer Kontraste, die Erschütterung durchs Leben 

gehört zu ihnen…” (Wittstock, 2009b: 146).  

O choque, o abalo, a perturbação („Erschütterung”) da vida aparentemente normal, 

de personagens aparentemente normais, manifesta-se na prosa literária de Hundskopf, não 

só nas temáticas abordadas, como também, na sua linguagem. Dea Loher mantém nos 

contos as marcas de uma linguagem contundente, directa e moderna que, por isso, optei 

por manter.  

A segunda razão prende-se com a própria evolução da tradutologia literária que nos 

transmite a ideia de um entendimento mais global da obra, que ultrapassa a simples 

procura de equivalências formais ou dinâmicas. Tal como afirma João Barrento: “O 

importante não será tanto a equivalência dos ingredientes […] mas mais as 

correspondências nos planos dos efeitos e dos envolvimentos.” (2002: 17). No seguimento 

da reflexão conclui: “É o jogo, e não apenas a forma, o que confere literariedade ao texto 

literário” (2002: 17). 

 

Dea Loher na contemporaneidade literária alemã 

 

Julgo que inserir Dea Loher na literatura contemporânea alemã, tal como o faz 

Uwe Wittstock na obra de 2009 supra referida, é aceitar não só as idiossincrasias da escrita 

de Loher, como também os traços específicos da literatura contemporânea. Por tudo isto, 

                                                 
3 Excepcionalmente, optei por traduzir a expressão “Zipper-rubbing”, no conto Mink, por considerar que a 
solução “roça-fechos” conferia algum humor ao texto, característica muito vincada dos contos, e que, 
noutros momentos, teve que ser sacrificada.  



 10

optei por manter um tipo de linguagem para a qual, tenho consciência, o leitor português 

pode não estar preparado. No entanto, não me sentiria legitimada a alterar o padrão 

linguístico dos contos segundo os meus critérios. Permiti-me não só traduzir, como ser 

uma escritora invisível, no sentido em que procurei transferir para a língua portuguesa as 

particularidades linguísticas da autora, “recriando” as suas marcas. Tal como afirma 

Almeida e Pinho: “O estilo individual de um autor ou […] a sua marca individual é a 

solução preferida por esse autor para exprimir a sua visão do mundo…” (2006: 102). 

Assim, tal como procurei manter a linguagem de cariz sexual, as expressões inglesas e o 

vernáculo, mantive a pontuação.  

Esta foi igualmente uma questão que levantou dúvidas, uma vez que muitas são as 

vezes ao longo dos contos em que os diálogos se tornam não-diálogos pela ausência do 

ponto de interrogação. O grau de estranhamento desta marca textual é elevado, uma vez 

que o leitor se depara com aquilo que julga ser uma questão feita por uma personagem a 

outra e, simultaneamente, com a ausência do ponto de interrogação.  

Concluímos que se esta ausência é estranha para o leitor português, é-o igualmente 

para o leitor alemão, logo deveria ser mantida. Trata-se de uma questão de estilo e de uma 

marca que atravessa os oito contos aqui traduzidos, sempre que há diálogos, com pequenas 

excepções. Além disso, serve para sublinhar a fractura que caracteriza a comunicação 

entre as personagens, todas elas solitárias e incapazes de comunicar. O tradutor não teria o 

direito, a meu ver, de facilitar a leitura colocando pontos de interrogação. Ainda assim, 

esta não deixa de ser uma opção pessoal questionável. Tal como afirma Almeida e Pinho: 

“ […] a utilização por parte do autor de normas de pontuação inerentes à sua própria 

língua, ou de outras regras […] pode ser subjectivamente lida e interpretada por cada 

tradutor e ter […] formulações diversas” (2006: 108).  

Relativamente aos topónimos e aos nomes próprios, a decisão de fundo foi a de 

não os traduzir. Almeida e Pinho considera que “ […] segundo os padrões actuais, os 

primeiros nomes e os apelidos das personagens devem ser transferidos na sua versão 

original…” (2006: 134 e 135). De facto, trata-se de transferir para a tradução a ambiência 

e o tom do original de que, naturalmente, fazem parte os nomes das personagens e o dos 

locais onde estas se movem. 

Outra marca de Dea Loher com relevo nos contos prende-se com a sintaxe 

intrincada, em que se nota o recurso a períodos bastante longos compostos por várias 

orações coordenadas e subordinadas. Revelou-se uma tarefa árdua manter em português 

este tipo de sintaxe que, mesmo para os padrões sintácticos da língua alemã, são frases 
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demasiado longas. No entanto, procurei sempre que possível não truncar as frases através 

do recurso ao ponto final, por considerar serem este mais um traço de contemporaneidade, 

ainda que não exclusivo desta.   

Os períodos longos, com várias orações coordenadas, funcionam na obra como um 

fluxo de pensamento que não deve ser quebrado4: o exemplo em nota de rodapé ilustra a 

forma como os acontecimentos vão sendo narrados, por um narrador aparentemente 

heterodiegético e onde, de repente, surgem correntes de pensamento características de uma 

omnisciência narrativa. Esta forma de narrar confunde o leitor que se sente 

momentaneamente perdido ao não perceber qual a voz narrativa. Poder-se-ia optar por 

colocar pontos finais, tornando as frases mais curtas e facilitando o entendimento. No 

entanto, não entendo ser essa função do tradutor.  

Na literatura contemporânea de expressão alemã não é raro que surjam correntes de 

pensamento da personagem intercaladas na narração da diegese. São momentos em que é 

dado ao leitor a possibilidade de penetrar no pensamento da personagem, ao mesmo tempo 

que os acontecimentos lhe vão sendo relatados pelo narrador. A literatura alemã tem já 

grande tradição desta técnica narrativa. A utilização da corrente de consciência foi 

inaugurada por Arthur Schnitzel, na viragem do século XIX para o século XX, e entrou 

gradualmente na escrita ocidental. As oscilações muito recorrentes entre narrador autoral e 

figural são também usadas há várias décadas, sendo um bom exemplo na literatura de 

expressão alemã a obra de Kafka, em cujos textos concorre para o desconcerto do leitor, 

que se sente desprotegido, sem uma perspectiva que o oriente.  

É precisamente neste sentido que vão as considerações de Uwe Wittstock acerca da 

nova literatura alemã: „Indizien die auf einen allmählichen Klimawandel im 

Literaturbetrieb hindeuten […] In einem Land, in dem die Literatur seit der Romantik in 

hohem Maße mit kunstreligiösen Vorstellungen aufgeladen war und Schriftsteller in die 

priesterliche Position des Künders und Mahners […] greift eine größere Pragmatik um 

sich” (Wittstock, 2009a: 7). Já ficou dito a forma como Dea Loher se recusa a assumir 

qualquer papel admoestador ou de formação de qualquer ordem e o que Wittstock 

acrescenta é que esta é uma tendência crescente na literatura alemã contemporânea. Refere 

também a forma como os autores modernos alemães provocam o leitor: „[…] per 

                                                 
4 „Er begann von dort wegzugehen, sich die Hände am Laub, am Boden abzuwischen, vorantaumelnd, der 
Revolver fiel von ihm wie eine verdorrte Hand, ohne daß er es bemerkte, eine Aufgabe, um dich wachsen zu 
sehen, er hielt inne, weil ihm die Tränen übers Gesicht liefen, und dann, einem merkwürdigem, zwingenden 
Gedanken folgend drehte er um […] solange ich lebe.” (Hundskopf, p. 45) 
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Provokation die Menschen läutern oder sie per Subversion verunsichern…” (Wittstock, 

2009a: 17). 

É exactamente o que a autora faz nos seus contos: provocar o leitor. Provoca-o 

usando uma linguagem ofensiva, provoca-o ao jogar constantemente com a voz narrativa, 

provoca-o inserindo correntes de consciência e dificultando a leitura. E sobretudo, 

provoca-o ao deixar a narração suspensa, a deixar que seja o leitor a decidir que rumo dar 

às personagens. Na literatura alemã contemporânea a visão do autor é apenas mais uma, 

quase ao mesmo nível da do leitor. Não é detentor de nenhum pedestal, está no mesmo 

patamar que o leitor. É este entendimento mais lato da obra que o tradutor literário deve, a 

meu ver, ter nos dias de hoje. Não deve e não pode facilitar a leitura que o autor procurou 

intencionalmente que fosse dúbia. 

 

Visão apriorística na tradução literária de Hundskopf 

 

O modelo de tradução preconizado por Ana Maria Bernardo, nomeadamente no 

seu artigo intitulado “Para uma tipologia das dificuldades de tradução”, fornece 

ferramentas base para qualquer tradutor ou futuro tradutor. Apesar de as considerações que 

tece não serem especialmente dirigidas à tradução literária, parece-me extremamente 

relevante a perspectiva que a autora institui relativamente ao caminho de reflexão que o 

tradutor deve percorrer antes de iniciar uma tradução. Chama-lhe „übersetzungsrelevante 

Textanalyse”, no fundo uma visão apriorística do que deve ser a tradução: tomada de 

consciência das dificuldades que determinado texto encerra antes de iniciar a tradução e 

categorização dessas mesmas dificuldades como forma de uniformizar coerentemente a 

resolução das questões.   

Apesar da obra literária Hundskopf ser uma antologia de contos, penso que a visão 

holística de que fala a autora, e que, como atrás referi, é também preconizada por João 

Barrento, é muito importante e procurei levá-la em linha de conta, ou seja, detectei aqueles 

que me pareceram ser alguns traços comuns aos diversos contos, como forma de conferir 

coesão ao todo da obra.  

Assim, seguindo as sugestões da autora, procurei atentar nas convenções da língua 

portuguesa relativamente às formas de tratamento telefónico e presencial, que são 

diferentes das da língua alemã. A forma de tratamento é uma questão marcadamente 

cultural a que o tradutor literário deve atender, especialmente o tradutor literário que 

escolheu correr alguns riscos e que, por isso, cria vários momentos estranhantes ao leitor. 
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Defendo que este tipo de questão de resolução mais óbvia, deve ser sempre tida em conta e 

que o eventual estranhamento causado por determinada tradução deve acontecer, se 

possível, só nos momentos em que o leitor do texto de partida também sente dificuldades.  

A autora faz igualmente referência à questão dos títulos por considerar que estes “ 

[…] orientam o receptor na identificação do tipo e do conteúdo do texto [por isso] exigem 

especiais cuidados de tradução” (Bernardo, 1997: 82). Os títulos dos contos não me 

levantaram especiais dificuldades, à excepção do título „Hundskopf” em que me detive 

mais um pouco, por este ser o conto, cujo título dá o nome à obra. Não sei se “Cabeça de 

cão” seria um título aceite por qualquer editora ou se me seriam levantadas questões 

relativamente à violência do mesmo. Na realidade, tal como refere Almeida Pinho, muitas 

são as vezes em que “ [...] existem constrangimentos de ordem editorial ao exercício da 

actividade estrita do tradutor…” (2006: 96). No âmbito deste projecto o título da obra foi 

aceite, no entanto, tenho dúvidas se serviria os interesses editoriais por não revelar o todo 

da obra, ou seja, por se cingir a apenas um dos contos, por sinal o de cariz mais violento. 

Talvez pensasse nalgum subtítulo como “Antologia de contos”, capaz de conferir mais 

unidade à obra.  

Relativamente a dificuldades morfo-sintácticas, destacaria o facto de, em conjunto 

com a Orientadora, termos concluído que havia que retirar muitos dos adjectivos 

possessivos alemães. De facto, o uso continuado de „sein/ihr” em alemão torna-se 

perfeitamente dispensável em português. Torna o texto desnecessariamente repetitivo e 

com marcas de que se trata de uma tradução. Por outro lado, reflectimos igualmente sobre 

o uso dos tempos verbais que, como se sabe, é uma questão morfológica com que o 

tradutor que traduz do alemão se depara. O Imperfekt, como se sabe, pode ter duas 

nuances de modalidade em português: pode representar um feito acabado ou um feito 

iterativo. Além disso, há ainda a possibilidade de explorar a anterioridade em português 

através do pretérito mais-que-perfeito. Sempre que possível, fi-lo, uma vez que é um 

tempo marcadamente do nível da escrita e que se opunha bem à linguagem quase sempre 

caracterizada por um registo de oralidade.  

Tal como ficou dito tenho a ambição de, se possível, publicar esta antologia de 

contos e, assim, dá-la a conhecer ao leitor português. Será depois função dos críticos de 

tradução reflectirem acerca da capacidade que a escrita de Dea Loher, vertida em 

português, teve ou não de influenciar o sistema literário de chegada.  
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Honeymoon 
 

 

Anna tem de se despir toda até ficar só com a roupa interior e tem de enfiar-se com os 

braços numa bata branca até ao joelho, aberta nas costas. A enfermeira chega com um 

clipboard e um formulário, tem cerca de cinquenta anos e o cabelo, estragado pela tinta, 

dá-lhe pelos ombros e tem também um sinal no meio da testa, que parece um terceiro olho. 

Na placa identificativa lê-se “Nancy”. 

 “Tenho dores, aqui”, Anna põe a mão na parte inferior do abdómen. Está contente 

por agora ter alguém que a ouça, alguém que perceba alguma coisa de doenças, alguém 

que vai encontrar a causa da dor que a aflige e fazê-la desaparecer. A Nancy-Três-Olhos 

sorri amavelmente e pergunta-lhe o nome. 

 “Anna”, hesita antes de continuar, “Anna Börde”. Manteve o apelido de solteira; 

nas últimas semanas, pensou por vezes que teria sido bonito ter adoptado o outro nome, 

que teria sido um nome novo, depois voltou a ficar satisfeita por para ela tudo ter ficado 

como sempre fora. Pedem-lhe que soletre o apelido. Nancy olha concentradamente para os 

lábios de Anna. 

“Os senhores são turistas.” 

“Somos”, responde Anna. Olha para o outro lado, para Johann, que estava 

encostado à porta a observar a cena. “Tourists. On honeymoon”. Ela falava num inglês 

esmerado, cheio de sotaque. 

 A Três-Olhos repete as palavras num tom mais alto, escandindo “won-der-ful” 

numa cantarolice de falsa afabilidade. “O que lhe parece o Arizona”, disse, enquanto pega 

em Anna pelo braço, a desce da maca e a encaminha para a balança. Anna olha de novo 

para Johann, que encolhe os ombros. Três-Olhos empurra o peso da balança um pouco 

para a direita da escala e anota alguma coisa no clipboard. Anna não precisa de responder 

a mais perguntas. 

 Medem-lhe a altura e a tensão arterial e Nancy quer saber se ela fuma, se toma a 

pílula ou outros medicamentos, se se encontra em tratamento psicológico e quando teve a 

última menstruação. 

 Anna sente o nervosismo a desaparecer lentamente, as perguntas vão-na 

despertando. Está deitada na cama com o tronco meio direito, procura o olhar de Johann. 

A cara dele está cansada e pálida. Desde que chegaram ao hospital, ele não disse nem mais 
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uma palavra. Dantes, há muito tempo atrás, ele dizia gracinhas logo pela manhã, pensou 

Anna, fazia ginástica em frente à cama e fazia-me rir. Teria gostado de contar isto à 

enfermeira Nancy, mas ela estava a esterilizar-lhe o braço para a recolha de sangue e não 

tinha tempo para escutar. 

 

Tinham encontrado o hospital de manhãzinha, depois de terem percorrido mais de 

cinquenta milhas pelo deserto. Na sala de triagem estava uma mão cheia de pacientes a 

dormitar, pareciam esperar pela sua ração diária de benzodiazepinas. Anna teve de bater 

no vidro do guiché para que alguém lhe prestasse atenção. Disse, “tenho dores, muitas 

dores, preciso de um médico”. A mulher por detrás do vidro olhou entediada para a cara 

dela e torceu ligeiramente a boca, como se estivesse com dificuldades em perceber o 

inglês de Anna. Johann ficou à porta. Johann ficava sempre à porta, na soleira, preparado 

para entrar ou para sair. De tempos a tempos, enquanto discutia com a mulher da recepção, 

Anna voltava a cabeça para ele e desejava que ele lhe resolvesse aquilo, para que ela se 

pudesse sentar numa das cadeiras de plástico arranhadas e descansar. A mulher queria 

saber o número da segurança social de Anna. 

“Nós não somos americanos. Só estamos aqui de férias.” 

“Como pretende, então, pagar o exame.” 

 “O seguro de saúde transfere o dinheiro. Recebem o dinheiro da Europa.” 

A mulher da recepção franziu o sobrolho e entregou a Anna um formulário de uma 

página em triplicado para que ela assinasse. Depois teve de esperar no corredor, apesar de 

ser a única paciente na fila para a sala do médico. Teria gostado de pegar na mão de 

Johann e de lhe ter dito, por favor, fica ao pé de mim. Johann andava de um lado para o 

outro de olhos postos no chão.  

Durante a noite tinha sido acordada pelas dores que a atacaram de repente de uma 

forma tão grave e aguda que ela deixou de se poder mexer, nem mesmo voltar-se de 

barriga para baixo, porque a pressão só intensificava a dor nos intestinos. Ficou deitada e 

acordada durante horas. Ao alvorecer, teve de acordar o marido.  

Sonolento e, mais tarde, preocupado, Johann curvou-se sobre ela e acariciou-lhe o 

cabelo, enquanto ela para ali estava com o corpo todo a tremer. Ele tinha acendido um 

cigarro e saíra do bungalow, ficando a olhar a linha do horizonte, atrás da qual 

rapidamente começava a clarear, como se esperasse ajuda vinda de algum lado, no 

entanto, o motel com as poucas casitas ficava muito distante de qualquer povoação e, por 
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fim, voltou para o quarto, para junto dela, e fez a mala de ambos. A mala dele tinha um 

aloquete com código e ele não se esqueceu de rodar os números. 

 

A enfermeira espeta uma agulha no braço de Anna e, lentamente, tira-lhe sangue. Anna vê 

como o olhar de Johann está suspenso da agulha, sente o puxar do êmbolo a sugar-lhe o 

sangue. Os olhos de Johann estão negros e ensimesmados. Examinadores, passam pela 

face de Anna e, em seguida, ele volta costas e vai-se embora. Nancy diz, “o seu marido 

não consegue mesmo ver sangue.” Anna não responde. Johann não consegue suportar a 

visão de agulhas sem as querer agarrar, sem querer senti-las na pele, tê-las nas veias. 

Tinham-se conhecido há quase dois anos, pouco depois da desintoxicação dele. Ele 

resistiu e entretanto conseguiu um lugar no armazém de uma empresa dedicada ao 

comércio grossista no ramo dos móveis para escritório. Juntamente com o salário que 

Anna ganhava no seu emprego, poderiam formar uma família, por exemplo. Casaram e 

gastaram as economias na viagem, na lua-de-mel. Depois a nova vida poderia então 

começar.  

 Por fim, a Três-Olhos terminou o formulário no clipboard, preencheu todas as 

rubricas e um médico vem ver Anna. O médico é alto, tem a pele muito branca, com 

muitas sardas, cabelos ruivos e grossos, usa bigode e está a suar. Com as mãos frias, 

apalpa a barriga dela e os pingos de suor correm-lhe pela cara. Pouco antes de ameaçarem 

cair sobre Anna, ele limpa-os rapidamente com a manga da bata. Durante o exame está 

ofegante como uma morsa ao emergir, quando bufa a água dos pêlos do bigode. Mal o 

médico pressiona as mãos na barriga, a dor torna-se mais forte. Anna diz, “ a rusty, jagged 

can – é como se alguém raspasse as minhas entranhas com uma lata de conservas aberta e 

amolgada.” O médico senta-se e reflecte. Diz: “apendicite não é.” 

 Anna fecha os olhos. “Onde está o meu marido”, pergunta passado um bocado. A 

enfermeira procura no corredor. Não encontra Johann em lado nenhum. 

 Anna diz: “Ontem à noite fomos comer a um restaurante chinês. Provavelmente, 

uma intoxicação alimentar.” 

 “Vomitou. Tem diarreia. Está enjoada.” 

 Anna abana a cabeça. 

 

Durante uma hora percorreram a única rua principal da localidade para trás e para a frente 

e até mesmo as perpendiculares, sempre na esperança de não terem reparado numa 

tasquinha ou num restaurante, de encontrar uma tabuleta escondida, uma porta fechada, 
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um estore corrido que ainda se abrisse para eles. Esfomeados e cansados, entraram por fim 

num restaurante deserto, por onde de início tinham passado de forma desdenhosa, quase 

com desprezo. À porta pendia um lampião vermelho desbotado, com uma borla poeirenta 

e um cardápio destruído pelo sol. Depois sentaram-se numa sala com um tecto 

surpreendentemente alto e paredes despidas e arranhadas que, muito provavelmente, antes 

tinha sido um salão de baile e que agora se dividia em compartimentos com bancos de 

napa vermelha, separados uns dos outros por paredes de contraplacado. Eram os únicos 

clientes. Uma rapariga de maçãs do rosto salientes, cabelos lisos e negros presos num 

rabo-de-cavalo, que não teria mais de quinze anos, tomou nota do pedido: sopa e galinha 

com legumes. Também aqui pendiam os lampiões, suspensos do tecto, pairando na 

penumbra, barrigas inchadas de vermelho reluzente, as cabeças rapadas, sem braços e sem 

pernas, à beira de estoirar. Entretanto entrou um segundo casal e sentou-se bem longe, do 

outro lado da sala. Traziam um transístor que ligaram e desligaram várias vezes. Depois 

começaram a discutir. A mulher estava bêbeda.  

 Após o jantar, no regresso ao hotel isolado, vira-se obrigada a pedir a Johann que 

parasse. Saiu do carro e deu alguns passos para fora da estrada. Johann permaneceu com o 

motor ligado e seguiu-a com os olhos através do pára-brisas. Ela esperou, curvada para a 

frente. Não aconteceu nada, e voltou a sentar-se no carro. 

 Vai passar. Antes de casares, passa, a voz tranquilizadora da avó, quando no 

passado Anna estava doente, quando se magoava. Pensou nestas palavras enquanto 

viajavam pela noite dentro. Actualmente, a fórmula mágica já não lhe trazia qualquer 

consolo. 

 

“Vou fazer um exame ginecológico”, disse o médico. Anna abanou a cabeça 

decididamente. 

“Não posso estar grávida.” 

O médico pegou no clipboard e apontou para um registo. “Não toma a pílula e está 

em lua-de-mel.” 

Anna sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. 

“Quando foi a última vez que teve relações sexuais.” 

Anna virou a cabeça para o lado. 

“Poderá ser uma infecção dos ovários.” 
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Anna disse: “há dois dias.” Esperou que o médico não se apercebesse da sua 

mentira. Depois abriu as pernas diante do bigode de morsa, que espreitava para dentro de 

si através do espéculo frio e brilhante.  

Há dois dias, quando Anna procurava o secador de cabelo, encontrou na mala de 

Johann caixas de Valium, Polamidon e Kapanol. À noite, durante o jantar, pediu-lhe 

explicações. Ele não fez qualquer tentativa para se defender, para se desculpar. Não 

explicou nada. 

Do bigode de morsa pinga suor. “Aqui está tudo em ordem. Tudo como deve ser.” 

Saiu e foi esperar o resultado da análise ao sangue. 

 

Tinham concedido a si próprios uma viagem de núpcias pelo deserto, porque pensaram 

que a calma e a solidão lhes fariam bem. Nos primeiros dias desfrutaram do sol e do 

sossego da paisagem, todas as noites ficavam em motéis diferentes e mergulhavam na 

piscina. Até mesmo de noite o vento era tão morno, que os fatos-de-banho e a pele lhes 

secavam em minutos. Gradualmente foram falando cada vez menos, quase sem o notarem. 

Durante as longas viagens ou, mais tarde, no quarto, o rádio era muitas vezes a sua única 

distracção. Por vezes, paravam algures, subiam a um penhasco e seguiam durante horas o 

curso do leito de um riacho seco ou o voo de uma ave. 

 

O médico regressa com uma caixa de pizza numa mão e um batido jumbo na outra. A mão 

direita está gordurosa devido à caixa de pizza amolecida, ele limpa-a à bata. Agora, há 

bastante tempo que Anna não vê Johann. A enfermeira Nancy empurra uma cadeira de 

rodas pela porta do quarto. 

 “Sente-se aqui, vamos tirar uma radiografia.” 

 “De cadeira de rodas?” 

“Uma radiografia aos pulmões. Pode ser que a dor venha daí e se difunda para 

baixo”. A Três-Olhos agarrou a paciente pelo braço com força. 

Anna começou a ficar assustada, “ não quero radiografar os meus pulmões. Ainda 

posso andar sozinha.” 

O médico vira-se para ela em desaprovação, os olhos dele estão inchados por causa 

do calor e lacrimejam pelo canto das pálpebras. A enfermeira Nancy empurra-a para a 

cadeira de rodas e coloca os pés dela nos apoios. Anna quer gritar, “socorro”, Johann, 

ajuda-me, não pode fugir com aquela bata semi-aberta, sem roupas, sem sapatos, sem 
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papéis. É empurrada pelos corredores e espera, em vão, pela visão de Johann, chama por 

ele, ele permanece desaparecido. 

 

Ao início da tarde, o médico diz que o turno dele acabou. “Não posso fazer mais nada por 

si.” Atirou sobre a mesa um analgésico e a conta, na qual constava a soma de 756,95 

dólares e que Anna deveria assinar. Anna guarda o medicamento, assina e cambaleia pelo 

hall de entrada até lá fora, para o sol. O mesmo sol da tarde abrasador que todos estes dias 

a havia queimado. No parque de estacionamento quase vazio, Johann estava acocorado 

junto a um grupo de cactos a fumar.  

É nesse momento, no momento em que Anna atravessa o parque de estacionamento 

ao seu encontro e Johann a vê e se levanta, o momento em que ela acredita, durante este 

longo momento, ela acredita que alguma coisa poderia mudar. Quer-lhe dizer, vamos 

tentar fazer de outra maneira, mas depois repara quão ausentes estão os olhos dele. 

 “Não encontraram nada.” 

Ele não censura Anna. Entram no carro, o voo deles, que os levará para casa, parte 

depois de amanhã. Ainda têm mais de quinhentas milhas para fazer. 

Logo depois da localidade passam junto a um pequeno cemitério; Johann encosta o 

carro na margem da estrada, agarra na máquina fotográfica e sai do carro. Anna segue-o 

com os olhos. Ele faz isto ao longo de toda a viagem. Pára em cada cemitério e fotografa 

as campas; Fotografias de epitáfios e lápides, flores e placas votivas, fotografias de 

caveiras e esqueletos, como nas radiografias que lhe fizeram. Já tinha em casa uma 

colecção de fotografias a cores de túmulos de Praga, de Londres e de Amesterdão. 

Observa a forma como ele caminha pelas filas de campas, como por vezes se ajoelha para 

obter uma melhor perspectiva. Ela baixa a pala do carro, não se sente bem. 

 “Meu Deus”, murmura ela, “meu Deus, faz com que passe.” 

Johann regressa com os seus passos irrequietos e de grande alcance, quase 

saltitantes. 

 “Em todas estas sepulturas mexicanas está espetada a bandeira americana, em cada 

uma delas”, disse ele. “Isto é que são patriotas. Sabem aonde pertencem.” 

Ele ainda não ligou o motor, a sua mão segura a chave de ignição, sem a rodar. 

 “Se eles te tivessem operado… “ disse ele. “O período experimental ainda não 

acabou.” Olha em frente, através do pára-brisas. “Eu teria de regressar sozinho”. 

Anna olhou-o de soslaio. 

“Sim”, disse ela, “eu sei.” 
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O homem dos ursos polares 
 
 
 

Ela dividia as pessoas das casas em que trabalhava entre as que tinham o apartamento tão 

aquecido que se podia andar lá dentro em roupa interior, e aquelas em cuja casa tinha de 

vestir dois pulôveres, um por cima do outro. As pessoas com os apartamentos quentes 

tinham segredos e dinheiro; nos frios havia pouco para comer e, em compensação, 

conversas esgotantes. 

 Este aqui era quente. Era um calor insidioso que ascendia do soalho, se entranhava 

na roupa vindo de baixo, se arrastava pelas pernas acima, dificultava a circulação 

sanguínea. A mulher sentada à sua frente tinha a pele da face lívida, as meias-luas debaixo 

dos olhos amareladas, provavelmente vestígios de demasiada nicotina e de um mau fígado, 

os cabelos oxigenados e obstinadamente curtos. Vestia uma saia justa e era dentista. 

Procurava um babysitter. 

Uma mesa de jantar com o tampo de mármore, entre elas as duas um jarro com 

lírios e cravos. As mãos da mulher moviam-se sincronicamente em cima do tampo, 

afastando-se e unindo-se enquanto falava com Verena. De vez em quando, caía uma pétala 

em cima da mesa, ela tocava-a por um momento com as pontas dos dedos, perdida nos 

seus pensamentos, para depois a sacudir para o chão. Não havia armários, nem prateleiras, 

as paredes estavam revestidas com painéis de madeira claros, atrás dos quais se deviam 

esconder a aparelhagem e a televisão. 

 A mulher não perguntou a Verena se queria ver o filho; tinha acabado de fazer seis 

semanas e ela nem sequer tinha chegado a amamentá-lo, para poder voltar a trabalhar o 

mais rapidamente possível; tratava-se do seu próprio consultório e ela estava endividada. 

Verena disse que o salário era um pouco baixo para uma tarefa de tanta responsabilidade. 

A mulher olhou fixamente para Verena: “Sabe, pago-o do meu próprio bolso.” Fez uma 

pausa e depois a voz tremeu-lhe um pouco: “Não quero que o meu marido me ajude.” 

Olhou em frente, os olhos muito abertos, como se de repente se tivesse lembrado de 

alguma coisa.  

 A mulher chamava-se Danuta Hirsch, era polaca e o seu apelido de solteira era 

Rybacki. A mãe dela também morava na cidade, mas nos arredores. A Srª Hirsch tinha-lhe 

arranjado o pequeno apartamento. “A minha mãe continua a não falar alemão”, disse ela. 

Mostrou a Verena o microondas e a despensa. Tinham uma mulher-a-dias que se ocuparia 
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do trabalho doméstico e Verena teria, de início, muito tempo livre, já que o bebé ainda 

passava mais tempo a dormir do que acordado. “Com certeza quer ocupar-se dos seus 

estudos.” Verena sorriu, anuindo. 

 Nas escadas para o segundo andar, a mulher hesitou. 

“Se quiser, também haveria a possibilidade de se mudar mesmo para cá. Teria lá em cima 

um quarto individual, com casa-de-banho e televisão e não precisaria de atravessar a 

cidade todos os dias. Aliás ainda não terminámos por completo as obras. “Quer ver o 

quarto?” Verena abanou a cabeça e murmurou uma desculpa, mas a mulher impeliu-a 

escada acima para um quarto de sótão amplo, que tinha sido revestido de papel de parede 

há pouco tempo, as tomadas ainda não tinham sido montadas e os cabos eléctricos 

espreitavam de buracos circulares; na alcatifa estava um lavatório embrulhado em plástico. 

Ficaram um pouco embaraçadas no quarto abafado, cheirando a borracha nova e, por fim, 

Verena dirigiu-se à janela de correr inclinada para o céu e disse: “ Bela vista para o azul 

do céu.” 

 Só no fim veio o quarto do bebé. Não queriam acordá-lo e abriram apenas uma 

frincha da porta. Verena viu um berço com dossel, no qual o menino sonhava feliz; atrás 

do berço havia dois beliches, um ao lado do outro. A mulher desceu à frente para o rés-do-

chão e esperou por Verena em baixo, no patamar. Esta ainda continuava à porta a contar. 

Eram onze ursos polares grandes, todos diferentes, que a olhavam a partir dos beliches. 

 

O homem era um bom bocado mais baixo do que Verena, chamava-se Vladimir Hirsch e 

era comerciante de peles. Tinha um cabelo forte, negro e liso e usava risca ao lado. Na 

segunda manhã, entrou no quarto onde Verena embalava o bebé nos braços vestindo 

apenas uma camisa às riscas brancas e azuis, abotoada até ao pescoço, e que lhe chegava 

até meio da coxa. As pernas tinham um aspecto frágil e vulnerável, não tinham pêlos e os 

músculos eram fracos. O homem passeou estas pernas de criança perante o olhar de 

Verena, deixando que lhe causassem a sensação de que queriam ser acariciadas. Andava 

pela casa descalço e silencioso, queria sentir na planta dos pés os tapetes sedosos e a pedra 

fria. 

 “Não se quer mudar cá para casa”, disse ele a Verena. Não era uma pergunta, era 

uma constatação. Verena olhou de cima para baixo para o homem de pernas desnudadas e 

fez uma expressão constrangida. 

 A mulher aproximou-se: “A Verena está a pensar, o quarto também ainda não está 

pronto.” 
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 A mulher tinha sempre aspecto de doente com a pele amarela e as meias-luas. As 

saias pelo joelho ficavam-lhe ligeiramente justas e estavam amarrotadas. Antes da 

gravidez eram exactamente o seu tamanho, pensou Verena, agora é uma estranha dentro 

delas. 

 Durante as manhãs, Verena ficava sozinha em casa com a mulher de limpeza, que 

não era faladora. Fazia o trabalho dela carrancuda e agia como se Verena não existisse. 

Lançava olhares reprovadores sobre as coisas que o casal deixava simplesmente cair e 

ficar espalhadas e ofendia-se com a naturalidade com que esperavam dela que as 

apanhasse e trouxesse de volta ao mundo da ordem, ou as deitasse fora; Sacos de 

amendoins abertos debaixo da mesa da sala de estar, caixas de cigarros amachucadas, 

lenços de pano usados, sapatos sem o par, utensílios de maquilhagem remexidos no balcão 

da cozinha, gravatas dependuradas nos puxadores das portas, um cesto de papéis 

derrubado, cerveja entornada. E não é que fizessem orgias, pensou Verena, desleixavam-se 

simplesmente. Todas as noites o faziam porque sabiam que, na manhã seguinte, está lá 

alguém que faz desaparecer o lixo deles e que neutraliza a imundície dos seus corpos. 

 “Quando se muda cá para casa”, a frase converteu-se no cumprimento matinal dele. 

Em seguida, Vladimir pegava nas cuecas usadas e atirava-as negligentemente por cima do 

corrimão da escada, de maneira a que passassem o rés-do-chão e aterrassem na cave, onde 

a mulher de limpeza as colocaria no cesto da roupa. 

 Vladimir aproximava-se e crescia para ela até a risca do cabelo quase lhe tocar o 

queixo. Provocador, lançava a cabeça para trás e repetia baixinho: “Quando é que te 

mudas para cá?” 

 Nestes momentos aparecia sempre a mulher, com a sua pele amarela, afastando as 

palpitações do coração de Verena.  

 Uma vez Vladimir apontou para os beliches: “ São os meus animais preferidos, e a 

minha verdadeira paixão.” Verena seguiu com o olhar ao longo do braço esticado dele, 

depois olhou para baixo, para as pernas despidas, como sempre, cuja pele era tão branca, 

como o pêlo dos ursos, lisa e brilhante e parecia ser igualmente macia. 

 

Verena passava o tempo a ler revistas e, quando a mulher-a-dias estava fora do alcance da 

sua vista, andava silenciosamente pelos quartos, abrindo com cuidado armários e gavetas. 

O quarto de dormir estava cercado de armários pretos de portas laminadas da altura do 

tecto e em cujo interior havia espelhos. A cama era um estrado de madeira de nogueira. 

Uma manhã, estava ela em frente à cama e quase se atrevia a deitar-se lá, quando uma mão 
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abriu a porta e a silhueta de Vladimir surgiu na ombreira. Estava de meias e falava ao 

telemóvel. “Vou hoje à noite para Zurique, Papá, amanhã já cá estou outra vez. Queres que 

te compre alguma coisa? A água ardente de fruta de que tu tanto gostas?” Acentuava 

“Papá” na última sílaba e enquanto falava sorria para Verena. Desde então, a vergonha 

tornou-a ainda mais reservada. 

 Nestes primeiros tempos, o bebé dormia muito, no entanto, Verena não se 

conseguia concentrar no trabalho que trazia para fazer. Ainda havia demasiadas pistas na 

casa para investigar. Na cozinha, por exemplo, estavam dependuradas mesmo junto ao 

caixilho da porta fotografias de três pequenas rapariguinhas que deveriam ter entre seis e 

doze anos. No próprio caixilho Verena descobriu cortes e riscos coloridos que terminavam 

à altura do seu peito. 

 

A mulher chegava a casa ao início da tarde, exausta, com fome de café e cigarros e ficava 

contente quando via a forma como Verena dava o biberão ao filho.   

 “Estou contente por a ter encontrado”, disse ela uma vez de repente e como que à 

procura de ajuda. “Gostaria de lhe dar mais dinheiro, se pudesse. Aqui nada me pertence. 

Tenho de pagar as prestações do meu consultório. O meu marido limita-se a assistir, 

assiste simplesmente. Não quero ter de contar com ele.” Apontou com a cabeça para as 

fotografias. “Ele já foi casado duas vezes. Desta vez foi o rapaz, o primeiro filho.” A cara 

dela estava cansada, mas na voz havia uma réstia de esperança. A mulher não era muito 

maior que o homem e Verena achava que eles ficavam bem um com outro. 

 

Três dia mais tarde, Verena ficou surpreendida por Vladimir ter vindo ao meio-dia para 

casa e, perante os olhos invejosos da mulher de limpeza, a ter convidado para o almoço 

que tinha trazido da loja gourmet ali perto: osso buco e uma garrafa de vinho tinto. Mais 

tarde, Vladimir deitou ao lixo as fatias de carne quase intactas, juntamente com a garrafa 

de vinho vazia e um pão grande por partir. 

 Nessa tarde, o bebé enervou-a pela primeira vez. Não tinha nada que acordar 

enquanto ela lá estivesse, devia era dormir, queria ler as revistas em paz. Porque haveria 

de o tratar de forma mais afectuosa do que a própria mãe.  Quase todas as manhãs via a 

cadeirinha do bebé pousada na mesa em frente à televisão, junto dos cinzeiros fétidos e ao 

alcance dos aperitivos e do comando. A mulher da limpeza arrastava os pés junto a Verena 

em desaprovação, reunia expectoração na garganta e depois polia o tampo da mesa com 

aquilo. 
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 O pequeno berrava e berrava. Certos dias, Verena sentava-se apática junto ao berço 

e olhava passivamente para as mãos cerradas e a esbracejar. 

 Talvez as três raparigas viessem de visita ao fim-de-semana, de vez em quando, 

quando Verena não estava em casa. Nunca as tinha visto, mas, ainda assim, as quatro 

camas no quarto das crianças pareciam ser utilizadas, ainda que de forma irregular. Os 

ursos polares que nessa altura ficavam desordenados voltavam a ser carinhosamente 

alinhados por Verena, de forma que as suas cabeças de diferentes tamanhos espreitassem à 

mesma altura por cima das grades. Em seguida, o bebé chorou e ela empurrou-lhe a 

chupeta por entre os lábios, de tal forma que ele arregalou os olhos com o susto. Verena, 

acometida pelos remorsos, pegou no menino e segurou-o nos braços com a cabecinha 

junto ao seio, como se o quisesse amamentar. A casa estava silenciosa. “Também eu 

gostava de estar aí deitado”, disse-lhe uma voz ao ouvido e, quando ela levantou os olhos, 

o homenzinho esgueirava-se com as suas pernas delicadas, deixando atrás de si o sopro de 

um beijo na face dela.  

 

Cada vez lhe custava mais estar de manhã pontualmente em casa dos Hirsch. Sabia a 

forma como o primeiro andar iria estar na penumbra, com os quartos de dormir por detrás 

das cortinas corridas. À ida para lá já era capaz de sentir o cheiro do perfume da mulher e 

de ouvir o homem a barbear-se. Tinha entranhado no nariz o calor de leite bolsado. Mais 

tarde estaria de pé, indecisa perante prateleiras cheias de conservas russas, carnes secas, 

massas e pratos pré-cozinhados, volumes de tabaco, molho húngaro, couve em conserva, 

latas de caviar e garrafas de champanhe deitadas, e pensaria no que havia de comer ao 

almoço. 

 “Onde se conheceram”, perguntou Verena à mulher. 

 “Em Paris”, disse ela. “Eu estudei em Paris, tive uma bolsa de estudo.” Calou-se 

um momento. “Para que mais tarde pudesse sustentar a minha família. Foi para isso que 

estudei.” Fez de novo uma pausa. “Para ao mesmo tempo ir ganhando algum dinheiro, 

passava modelos de casacos de peles. Não era bem visto. Protecção dos animais e assim.” 

Sorriu pela primeira vez. “Peles para mulheres pequenas.”  

 

O irmão dela surgiu inesperadamente e trouxe algum riso àquela casa desabituada disso. 

Era grande, tinha caracóis loiros, anéis de ouro nos dedos e segurava pelas trelas finas dois 

pequinois vaidosos, de pêlo acabado de ripar. Jogava xadrez toda a tarde com Verena, 

chamava-lhe Verenki. Baloiçava o sobrinho no colo, deixando-o entusiasmado, queria 
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combinar sair com Verenki, falava dos seus desenhos que queria expor em breve. Atrás de 

si, deixava uma nuvem de aroma doce e a impressão de que precisava da irmã para o 

sustentar. 

 A mulher da limpeza arrastava os pés pela casa e, mal avistava Verena, murmurava 

com os seus botões: “Conto os dias, conto os dias.” 

 Uma manhã, Vladimir não foi trabalhar. Verena estava sentada no chão do quarto 

das crianças com o bebé no colo. Vladimir ajoelhou-se junto dos dois e em seguida olhou 

para o outro lado, para os beliches: “Para mim, o mais bonito é o pêlo deles, mais valioso 

que vison, mais macio que seda, mais consolador que a pele de uma mulher.” Olhou para 

os animais, depois para Verena: “Todos os meus filhos foram gerados assim, no coração 

do Árctico, no meio dos ursos polares.” Riu-se. Verena, que tinha as mãos pousadas no 

tapete, não as retirou.  

 

A mulher pediu a Verena que a acompanhasse juntamente com o filho numa visita à mãe. 

O irmão também iria lá estar. Foram de carro em direcção a um subúrbio a norte; era um 

hospital público com riscos castanhos da chuva na fachada exterior. A mãe estava num 

quarto com outras cinco mulheres. Era uma polaca gorda, as pernas pejadas de varizes. 

Ergueu-se pesadamente da cama com a ajuda da filha, afastou da cara as longas madeixas 

de cabelo e, com uma mão, procurou prendê-las de novo no rabo-de-cavalo. De pálpebras 

inchadas, examinou Verena depreciativa e insensivelmente, e assim esteve sentada na 

cama três quartos de hora, na sua camisa de noite de algodão às florinhas, enquanto a filha, 

que não tinha tirado o casaco de peles, lhe enfiava as pantufas nos pés e ela as atirava com 

movimentos rápidos. Mandou a filha descascar laranjas para meter um gomo de cada vez 

na boca, chupá-lo à volta algum tempo e, por fim, cuspi-lo intacto. O filho ficou encostado 

ao caixilho da porta, com os seus caracóis loiros, sussurrando honey pie, you are makin’me 

crazy, até o enfermeiro chegar e chamar a atenção de que era proibida a entrada de cães no 

hospital. Através da janela, Verena viu-o a passear no parque, os pequinois saltavam atrás 

dele como bolas. A mãe não dizia quase nada, gemia um pouco e afagava o menino na 

bochecha e a si própria na cabeça e a filha estava pálida no seu casaco, parecendo mais 

doente do que nunca. 

Verena está sentada com um livro junto ao berço, o menino dorme, é meio-dia. O homem 

chega, aproxima-se lentamente de Verena com as mãos atrás das costas. Pára em frente a 

ela e pousa-lhe uma estola de pele nos joelhos, uma estola de raposa polar branca. Está em 

silêncio, depois sorri e diz: “só assim” e sai do quarto. 
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 Na manhã seguinte, Verena diz à mulher que se quer despedir. A mulher fitou-a 

desconcertada. “Mas tem mesmo de ficar até eu encontrar outra pessoa.” 
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Cabeça de Cão 
 

Terça-feira 

 

O telefone tocou ao final da manhã. Nesse momento, Richard enchia as garrafas de 

aguardente e colocava-lhes doseadores electrónicos novos. Atrás de si, tinha uma noite 

mal dormida e, a esta hora do dia, falar cansava-o por demais. Sonja, a empregada de mesa 

do turno da manhã, atendeu o telefone, apresentou-se correctamente e escutou com uma 

face inexpressiva. Richard preparava-se para colocar o doseador seguinte, quando ela lhe 

passou o auscultador.  

“Quem é”, perguntou ele. Sonja encolheu os ombros.  

“Estou”, disse Richard taciturno.  

“Estou a falar com o proprietário da BIERWELLE”, uma voz de mulher que vinha 

de longe, de um região isolada, e que soava fraca e solitária.  

“De que se trata.” 

Richard olhou de relance as garrafas que restavam, pouco mais de duas dúzias; 

poderia acabar de as encher numa hora e, então, talvez ainda lhe sobrasse tempo, tempo 

precioso para tocar bateria, até que fosse encontrar-se com a sua mulher para almoçar. 

“Estou”, Richard não obteve qualquer resposta, “quem é que fala.” 

“Disseram-me que o senhor …” a mulher fez uma pausa e ele ouviu-a a expirar “é 

um homem para certos serviços.” 

A insegurança dela. Lentamente, Richard desviou o olhar das garrafas, voltou-o 

para a madeira do balcão à sua frente, onde, ao longo dos anos, mãos suadas à procura de 

um sítio a que se agarrar haviam deixado nódoas lustrosas e escuras. 

“Sim”, foi apenas uma reacção impaciente por parte dele, não uma resposta, mas a 

mulher encarou-a como uma confirmação e, de novo, ele ouviu, ao longe mas com nitidez, 

a respiração dela. 

“Óptimo”, disse ela. “Óptimo. Óptimo.” Ela esboçou um risinho aliviado. “O 

senhor percebe aquilo a que me refiro. Sabe do que se trata.” 

Richard não fazia a menor ideia daquilo de que a mulher falava, um homem para 

certos serviços, se calhar ela tomava-o por um callboy. Sentia-se atordoado e ao mesmo 

tempo um pouco high, e gostava de se sentir assim, depois de uma noite de borga e pouco 

sono. 
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“Sim. Sim, claro”, disse ironicamente, sou o seu homem.” 

Escapou-se-lhe um riso que soou como uma eructação nervosa. Provavelmente, por 

detrás disto estava o Arnold. Que raio de brincadeira. E a esta hora do dia. Desta vez não 

se ia deixar gozar. Sonja apareceu e desenrolou à sua frente um cartaz, no qual ele 

conseguiu decifrar “Republic… …ana” e a publicidade a uma banda que queria actuar no 

bar brevemente. Fez um sinal afirmativo com a cabeça a Sonja.  

A voz disse: “Tenho aqui um problema e queria que o senhor mo resolvesse. 

Podemos falar já sobre o assunto?” 

Richard escutou estas palavras e sentiu-se cair, cair lentamente de uma grande 

altura. E depois, para seu próprio e completo espanto, hesitou apenas um, dois segundos.  

“Telefone-me amanhã outra vez. Não para aqui. Eu dou-lhe o número.” 

“Claro”, disse ela. Pelo tom decidido, ele pôde perceber que isto era exactamente 

aquilo de que ela estava à espera. Não lhe ocorreu nada melhor do que dar-lhe o seu 

número privado e, de seguida, disse-lhe a hora. 

“Serei pontual”, disse ela e desligou.  

 

Estupefacto, estupefacto e incrédulo. Seria uma brincadeira, uma partida completamente 

estúpida, mas de quem? Examinou Sonja, desconfiado, mas era claro que ela não 

procurava disfarçar o riso, observou igualmente os poucos clientes matinais, e tudo no 

comportamento deles continuava como sempre. Seria a sua mulher a estar por detrás 

disto? Mas porque haveria ela de o querer enganar? Quando a mulher o foi buscar ao bar 

para um almoço tardio e, à sua frente, balançava nos tacões em direcção ao Chevy branco 

dele, fixou os olhos no traseiro dela, de que, por vezes, sentia saudades, tal como de um 

dia de chuva no Verão. Durante o almoço, sorriu-lhe com uma ternura tão séria que ela, 

preocupada, se inclinou para ele. 

“O que me queres dizer, Ritchie, estás doente.” 

“De ressaca”, disse ele, continuando a comer calado. Estavam casados há sete 

anos, mas há mais de uma ano que viviam separados e não tinham filhos. A maior parte do 

tempo, ele estava de acordo com ambos os factos: Jenny sublinhava sempre a ideia: 

“sabes, Ritchie, a nossa vida nocturna é im-pen-sá-vel com crianças” e Richard observava 

os lábios dela enquanto falava e pensava que estas palavras faziam muito mais sentido ao 

contrário, no entanto, acenava que sim com a cabeça, e, quando Jenny acrescentava que 

não queria criar obstáculos para o futuro, um futuro no qual ela, em qualquer altura, de um 

dia para o outro, poderia abandonar tudo e, apenas com uma mochila, voar para as 
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Caraíbas, “e isso não é possível com crianças, não é possível, hás--de concordar, Ritchie”, 

então ele concordou. Mas também não era possível sendo-se proprietária de um bar aberto 

24 horas e esse era o motivo pelo qual ele agora se ocupava sozinho do negócio, pagando 

à mulher uma percentagem mensal que quase levava todo o lucro. Confortável, até mesmo 

luxuoso para ela, a quem o bar continuava a pertencer, sendo ele apenas um óptimo 

empregado. Esfalfar-se a trabalhar 24 sobre 24 horas e o controlo permanente que tinha de 

exercer sobre os empregados de mesa, para que eles não o trapaceassem e metessem 

dinheiro ao bolso, tornavam-no progressivamente cansado. E tu, Jennybaby, por favor não 

me dês cabo da cabeça, tu precisas de mim, eu sou a tua pensão a pronto, mensal e 

vitalícia.  

“O que é que tens, afinal”, voltou a insistir Jenny, desta vez mais agressiva e, como 

ele não respondeu imediatamente, ela prosseguiu com uma das suas farpas preferidas: “Já 

era tempo de comprares um carro novo. Neste ferro-velho pareces um peixeiro falido.” Ele 

olhou-a e soube, de repente, que a sua suspeita contra ela era totalmente absurda. Ela 

nunca lhe confiaria um negócio deste tipo, nunca.  

 

Passou a tarde sozinho em casa e, ao contrário do que era seu hábito, deixou-se ficar 

sentado na borda da cama a dormitar, apesar de na secretária o esperar um monte de 

trabalho de contas para organizar. Foi uma vez à cave, olhou para a bateria como se 

olhasse para um enigmático ser extraterrestre, abanou a cabeça e voltou para cima. E 

várias vezes controlou o impulso de se levantar e telefonar ao seu melhor amigo, Arnold; 

decidiu não falar com ninguém, com ninguém mesmo, primeiro, queria esperar pelo 

próximo telefonema. Se, de facto, se tratasse de uma estranha partida, então teria uma 

pequena história para contar ao Arnold, um comentário acompanhado de um Daiquiri ou 

de um Mezcal, o curto epílogo de mais uma longa noite de copos. Os olhos ardiam-lhe por 

não ter dormido e, quando acendeu o cigarro seguinte pensando na voz da mulher 

desconhecida, soube de repente, com uma certeza instintiva e infalível, que isto não era 

um jogo, isto era a sério. Aspirou o fumo profundamente e o coração bateu-lhe acelerado.  

 

À noite, antes de ir para o bar onde todas as terças-feiras actuava com a sua banda de três 

elementos, calçou os sapatos pretos de camurça, aqueles que eram pontiagudos e de meio 

tacão. Olhou-se ao espelho, para a forma como os cabelos negros como corvos lhe caíam 

sobre a testa e ele os penteava para trás com os dedos, cigarro ao canto da boca, magro, 

franzino até, mas apesar disso musculado e, de repente, achou que não se notava nada que 
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tivesse trinta e cinco anos, só precisava de ter o cuidado de puxar os ombros para trás. 

Pensou nos anos em que andara de bar em bar e de concerto em concerto, ganhando o seu 

sustento como motorista entregador de um armazém de bebidas. Amiúde parava sem 

necessidade no bar da Jenny, preenchendo com pormenor longas notas de entrega, 

perdidamente apaixonado. Divertido, constatou que o carregar das grades de bebida lhe 

tinha mantido pelo menos os músculos sempre em forma. Estava mesmo no auge da vida 

e, não seria preciso muita coragem para deixar que algo de novo tivesse início. Ocorreu-

lhe uma máxima do pai, na qual não pensava há anos: O Senhor envia-te missões para ver 

se estás à altura. “Paleio religioso”, era o que costumava resmungar antigamente. Hoje ria 

de forma irónica, ria balanceando-se nos sapatos, ria para o reflexo da sua imagem no 

espelho, pensou no falecido pai, disse: “exacto” e disse: “bingo” e, rindo de novo, apagou 

o cigarro no cinzeiro com uma caveira.  

 

 

Quarta-feira 

 

O telefone tocou precisamente à hora combinada. Ela conseguira descobrir o seu endereço 

privado sem dificuldade, se é que já não o possuía antes; tinha de correr o risco. Ao 

segundo toque, ligou a função de gravação do atendedor de chamadas e atendeu.  

“Lembra-se de mim. Falamos ontem brevemente.” 

A voz soava mais cheia, mais velha e mais dura do que da primeira vez, não era um 

sonho, não tinha sido uma ilusão, o coração dele disparou como se estivesse numa 

speedway.  

“Sim”, disse ele simplesmente. 

“Tenho um trabalho para si.” 

“Isso já eu percebi.” 

Ela continuou à defesa. “Olhe, você é um homem de negócios e eu sou uma mulher 

de negócios. Esta é a que é a verdade.” 

Supunha que ela andaria pelos quarenta e cinco anos, devia ter sido uma grande 

fumadora ou talvez ainda o fosse, e Richard imaginou-a sentada num escritório ou em 

casa, porventura nas redondezas, tratando destes assuntos como se fossem rotineiros.  

“Como mulher de negócios, espero discrição absoluta.” 

Quem quer que ela fosse, era óbvio que não tinha a mínima ideia acerca deste tipo 

de negócios. Ele descontraiu-se.  
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“Acima de tudo, isso é do meu interesse.” Tinha-se mostrado demasiado à vontade 

em relação ao assunto e custou-lhe disfarçar o tremor na voz.   

“Nada de nomes, nem de caras.” A mulher tornava-se agora mais afirmativa do que 

interrogativa, até mesmo exigente.  

“Nada de nomes, nem de caras”, corroborou ele. 

De certeza que alguém lhe tinha impingido esta frase. Queria perguntar-lhe quem a 

tinha enviado. Aos poucos, ir fazendo com que se descosesse. A fita corria calma e quase 

silenciosa na cassete. 

“Com uma excepção”, disse Richard. “A recomendação.” 

Ela não estava preparada para isto. 

“Não aceito trabalhos às cegas”, disse Richard, que tinha acabado de inventar esta 

expressão.  

Ela pareceu insegura. 

“Como é que eu sei que você está limpa?” 

“Eu estava no BLUEBIRD. Alguém me escreveu um número. Não sei nomes, 

nomes nenhuns”, disse ela rapidamente, assustada. Só podia tratar-se de um equívoco.  

“Então, de que se trata.” 

“De uma pessoa, de uma pessoa, naturalmente”, agora a voz dela soava fraca de 

novo, tal como na primeira conversa, e ela falava devagar, como se lutasse para se manter 

lúcida. “De um homem.” Fez uma pausa. “Mas gostaria primeiro de saber quais são as 

suas expectativas financeiras.” 

“Isso depende do que tenha de fazer exactamente.” 

“Eu quero que você … “   

“Sim … “ 

“Que você vá até ao fim.” 

As palavras pairaram um momento no ar, criando o seu próprio eco.  

“Refere-se, então, ao extremo.” 

“Sim. Ao fim absoluto.” Na voz dela não vibrava uma réstia de dúvida. 

 Richard afastou um pouco o auscultador para inspirar profundamente. 

“Cinquenta mil. Se não houver nenhuma dificuldade especial.” Movia-se agora 

sobre areias movediças. 

O valor surpreendeu-a, claramente. Passaram-se vários segundos até que 

respondesse. 

“Isso é muito, mesmo muito dinheiro.” 
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“Pense no risco que corro.” Ele proferiu uma série de palavras que não imaginava a 

sair da sua boca. 

“Ainda podemos discutir a quantia.” 

Era-lhe indiferente, ela aceitava ou não, até agora tinha estado a improvisar e a 

fazer bluff permanentemente e, mal ela se apercebesse disso, o jogo acabava.  

“Não”, disse ele. “Não podemos discutir a quantia. Eu recebo dez mil adiantados, 

numa morada que lhe vou dizer. Depois, vou analisar o caso e informá-la-ei do que se 

pode fazer. Se é que há alguma coisa a fazer. Talvez não haja nada a fazer. Em todo o 

caso, os dez mil recebo-os sempre. Despesas e risco.” 

Desta vez, ela não fez mais nenhuma tentativa para negociar. 

“De acordo”, disse ela. 

“Agora, diga-me, então, de quem se trata.” 

“Ele tem um Chevrolet branco, existem muito poucos carros desses.” 

Durante um segundo, Richard sentiu-se tonto. “Um momento…“ 

Ela deu-lhe o número da matrícula. Não era o dele. Não era ele a vítima, 

definitivamente, estava destinado a ser o criminoso. 

“Winfried Morschwitz, rua Forstgrund, nº 6.” 

“Que tipo de pessoa é.” Richard estava claramente no controlo da situação; sentia-

se aliviado, agora que a missão tinha um nome e uma figura. Tudo fazia sentido e era 

completamente normal. 

“Ele é empreiteiro, o escritório é em Hammerbrook. A morada que lhe dei é a de 

casa dele.” 

“Além disso, alguma particularidade.” 

“Sim, o sujeito é um sacana.” Sem dúvida a mulher falava a sério, mas depois riu-

se. 

“Sim”, disse Richard rindo também, “claro.” 

Ele deu-lhe um nome inventado e uma morada verdadeira e disse-lhe que enviasse 

os dez mil na manhã seguinte, por correio, para essa morada. 

 

Ainda não era meio-dia, Richard tinha ficado sentado na cadeira junto ao telefone. Olhava 

fixamente para as próprias mãos, que era como se fossem as de um estranho, e depois 

examinou longamente o telefone e os objectos do quarto. Já não lhe pertenciam, tinha 

mergulhado num mundo no qual tudo, até o mais familiar, lhe parecia distante e nunca 

visto. O conhecimento que tinha de cada coisa, do sofá, dos sapatos, do tapete barato 
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debaixo deles, tinha de ser travado de novo, tratava-se de compreender outras leis. 

Desejava ter mais tempo para não cometer nenhum erro. Richard limpou cuidadosamente 

a testa com as costas da mão e sentiu a pele gelada. Cinquenta mil. Cinquenta mil é muita 

nota. Mesmo muita nota. Com cinquenta mil podia divorciar-se sem ter de ser mesquinho 

e depois ainda chegava para se tornar independente, ter uma tavernazita própria, o seu bar, 

e nem tinha de ser aqui em Hamburgo, podia ir-se embora, para a Jamaica, por exemplo, o 

seu sonho secreto, apesar de nunca lá ter estado. De facto, cinquenta mil era quase cinco 

vezes mais do que o usual neste tipo de negócio, mas isso, Richard só mais tarde o viria a 

saber.  

Com os olhos semicerrados, ele fumava, olhando fixamente pela janela as fachadas 

das casas em frente. Um após o outro, uma mulher e um homem encaminharam-se cada 

um para a sua varanda; admirando as suas begónias, acenderam um cigarro, olharam para 

a rua em ambos os sentidos, retirando aqui ou ali uma flor murcha, até terminarem o 

cigarro. Desde que aqui morava que esta cena se repetia, por vezes mais do que uma vez 

por dia. E para Richard ia-se tornando claro que não era por causa do dinheiro; não era por 

causa dos cinquenta mil, mesmo sem os cinquenta mil ele já se poderia ter divorciado há 

muito, se quisesse; mesmo sem os cinquenta mil, podia ir-se embora e, em algum outro 

lugar fazer alguma outra coisa, se quisesse. Estava sozinho e ainda não era demasiado 

velho para isso. Inesperadamente, surgiu uma pessoa que lhe confiou alguma coisa, algo 

especial, mesmo tratando-se de um mal-entendido. Ele poderia ser um assassino. 

Foi ao armário para procurar um par de calças lavadas e os seus jeans velhos com 

motivos pele de pantera vieram-lhe ter às mãos. Colocou-os à sua frente ao espelho, sorriu 

e decidiu-se por um fato escuro, o único que tinha e que vestira apenas uma vez, no 

enterro do pai. Agora, enquanto vestia o fato, sentiu-se bem na sua pele, pela primeira vez 

desde há muito tempo. 

Balanceou-se uma vez, brevemente, nos sapatos pretos e isso parecia estar a tornar-

se um novo hábito, e foi até ao bar para se certificar de que estava tudo bem e para tratar 

das tarefas do dia. 

Sonja, que estava toda a semana no turno do dia, assobiou. 

“Uau, Ritchie, vais a um casório.” 

“Mais ou menos isso”, respondeu ele, deixando antever brevemente os dentes. Já 

era tempo de acabar com esta alcunha carinhosa. 
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“Nunca mais me chames Ritchie”, disse ele a Sonja de forma extremamente 

simpática, mas num tom que ela não estava habituada a ouvir dele e depois foi à caixa 

retirar algumas notas para si. 

“Ok”, Sonja encolheu os ombros admirada.  

 

Richard começou a observação, era desta forma que lhe chamava para si próprio, na rua 

Forstgrund, ao início da tarde, apesar de não contar com que o homem ainda estivesse em 

casa. Mas teve sorte; provavelmente Morschwitz teria vindo almoçar ou talvez até ainda 

nem tivesse saído de casa, em qualquer dos casos, pouco depois das duas, ele surgiu das 

traseiras do jardim e foi para a garagem. Pouco tempo depois, conduzia o Chevrolet 

branco em direcção ao centro da cidade. Foi um choque violento ver o carro que se 

assemelhava inteiramente ao seu próprio, a única diferença é que Richard tinha comprado 

o seu usado e actualmente ele estava desfeito, no entanto, conduzir um carro daquela 

marca foi o único luxo que alguma vez se concedera. Até o próprio Morschwitz, apesar de 

mais velho, tinha semelhanças com Richard: a mesma figura magra, os mesmos cabelos 

lisos e de um negro brilhante. Observa-te a ti próprio, acelera atrás de ti, Richard, em 

versão tuning, numa outra vida mais cara. 

Seguiu-o pela cidade, esperou por ele uma boa hora em frente a um armazém de 

venda de materiais sanitários e continuou a acompanhá-lo até a um edifício de escritórios 

em Eppendorf, no qual, como Richard constatou, tinham consultório um homeopata e uma 

sociedade de advogados, em cuja placa figuravam cinco sócios, cada um com mais do que 

um apelido. Richard telefonou para lá, eram especialistas em direito económico e direito 

da família. Provavelmente uma história de separação. Não esperou por Morschwitz.  

 Perto do porto, bebeu uma cerveja na HERMANN PILSHÜTTE e depois seguiu 

para a rua Turner, número 3. Um amigo dele morara ali muito tempo e ele sabia que aqui, 

tal como na maioria das casas no quarteirão, havia sempre algumas caixas de correio que 

não eram utilizadas e que estavam vandalizadas. Escolheu uma, colocou uma fita adesiva 

e, com uma caneta de feltro, escreveu: “Waller, Werner”. Em seguida, endireitou com um 

alicate a pequena porta dobrada e certificou-se de que conseguia abrir a fechadura com 

uma chave de fendas.  

Era uma brincadeira de crianças. 

 

Richard podia dar-se por contente com o seu dia. A agitação e a sensação de nervosismo 

quase tinham desaparecido. Permitiu-se ainda beber mais duas cervejas no porto, apesar de 
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saber que isso o iria fazer sentir cansado, não tinha comido nada todo o dia e encontrava-

se de novo sentado no Hermann, porque apenas queria beber e não falar. O seu fato estava 

suado, mas isso não o incomodava. Richard observava as gaivotas que, na calçada, 

debicavam restos de pão e peixe atirados para o chão e lembrou-se de como antigamente 

praticavam tiro aos pombos de barro, ele e o pai. O pai repreendia-o constantemente: 

“Rapaz, não te precipites! Não dispares mal surge alguma coisa no teu campo de visão, 

aponta lentamente e acompanha o movimento; espera até saberes para onde voa o disco e 

o que faz a seguir. És demasiado rápido. Demasiado rápido.” A voz arranhada ressoava-

lhe nos ouvidos, mas tudo isto tinha sido há tanto tempo, que não lhe conseguia associar 

nenhuma emoção, excepto a recordação pouco triste do velho, que entretanto repousava no 

cemitério de Vorberger. Tinha quebrado o contacto com o pai e só pensava nele de vez em 

quando, enquanto tocava, rodando as baquetas entre os dedos, baquetas, com as quais 

tinha de ser rápido, rápido e preciso e, se o seu pai tivesse sido assassinado por alguém, 

nessa altura, teria provavelmente tomado conhecimento do facto com uma fria 

curiosidade. Mas ele tinha morrido de cancro dos pulmões, pacificamente. Richard pediu 

uma aguardente. Para Morschwitz, só se punha a hipótese de uma bala, tudo o resto era 

inexequível; não o podia envenenar, nem provocar-lhe um acidente, e, com uma faca, o 

risco de uma rixa sangrenta era demasiadamente elevado. Morschwitz iria ter uma morte 

rápida e inesperada, essa era a única coisa que poderia fazer por ele. Richard não queria 

pensar se Morschwitz merecia morrer. Mas estás a brincar ao destino. O pensamento 

descreveu um ponto de interrogação no ar sobre o porto. Tal palavra, pensou Richard, é 

excessivamente patética, excessivamente histérica para os enredos em que se encontram 

todos os dias milhões de vidas. Acidentes, despedimentos, créditos mal parados, 

epidemias, alterações da hora de voo, encontros fortuitos na casa de banho dos homens e, 

na realidade, por detrás de tudo isto, havia os agentes. Era apenas um deles, um agente tal 

como todos os outros, responsável apenas pela sua própria vida, não por outra. 

Brevemente o mesmo podia tocar-lhe a ele, quem sabe o que lhe pode acontecer amanhã, o 

que é que alguém tenciona fazer-lhe, e ele não pode fazer nada para o impedir. Afastou 

rapidamente a curto-circuito no seu raciocínio, e ficou contente por ser capaz de levar os 

pensamentos de forma clara até ao fim. Precisava de um revolver com silenciador. E já 

agora queria uma aguardente. Queria um revolver com silenciador e uma aguardente. 

Antes de mais, vá-me trazendo a aguardente. E uma licença de uso e porte de arma. São 

então, por favor, um silenciador, uma aguardente e uma licença de uso e porte de arma.  
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Tinha havido uma rixa de facadas na região de Kiez; os créditos na zona de 

St.Pauli estavam estipulados de forma relativamente estável, no entanto, após a queda do 

regime comunista da ex RDA, patrões albaneses de carácter duvidoso, que precisavam de 

se livrar de grandes quantidades de dinheiro sujo, tentaram comprar os imóveis através de 

intermediários, para depois cobrarem dos inquilinos dos bares e dos clubes nocturnos taxas 

de protecção forçada. Richard aliou-se aos inquilinos vizinhos, mas, enquanto os outros 

compravam armas, ele limitou-se a contratar dois seguranças em vez de um, 24 sobre 24 

horas; entre eles encontrava-se, infelizmente, o imponente americano que, ao contrário de 

Richard, era um tipo impressionantemente bem treinado que antes tinha estado nos 

marines e com quem Jenny iniciou uma relação, até que deixou Richard precisamente por 

causa dele. Há muito que isso estava esquecido. Derek, o marine, continuava a trabalhar 

com ele e era um dos porteiros de maior confiança que Richard alguma vez tinha tido, 

Jenny acabou por ficar com um treinador de papagaios, os albaneses retiraram-se e, no 

Verão, Richard pôde até voltar a colocar no passeio o vaso de plantas que, como sempre, 

morriam por se urinar e vomitar demais na terra do vaso, e já não porque alguém as 

tentava atirar pelo vidro de entrada.  

Jenny era contra a licença de uso e porte de arma e dizia: “ Sítio onde exista uma 

arma, mais tarde ou mais cedo acaba por ser usada.” Richard riu, como ela tinha tido 

razão, precisamente agora iria precisar de uma arma, quando se lembrou de que, de facto, 

tinha uma em casa. A arma tinha sido um presente do pai de Jenny e o motivo tinha sido 

tão desagradável que ele rejeitara-a liminarmente. O sogro, “o reizete das máquinas de 

jogo”, tinha construído uma bela casa branca na cidade de Glinde e uma noite, quando 

estava sentado com a mulher a beber uma bebida “hello-pillow”, foram surpreendidos por 

três assaltantes, que tinham entretanto cortado a goela ao cão de guarda. Ataram o casal a 

duas cadeiras, e começaram a queimar as sobrancelhas do velho com um isqueiro até ele 

cuspir o código de segurança. Os ladrões nunca foram apanhados, a sogra de Richard ficou 

em estado de choque e o reizete das máquinas de jogo mandou colocar arame farpado ao 

longo do muro da propriedade e substituir o dispositivo de alarme. E, além disso, 

abasteceu toda a família com armas de fogo.  

Richard pagou e fez-se imediatamente ao caminho. Desde que Jenny o tinha posto 

na rua, passou a morar no rés-do-chão de um apartamento ao qual pertenciam dois 

compartimentos na cave; num deles tinha montado a sua bateria, o outro estava cheio de 

caixas ainda empacotadas com as coisas que nenhum dos dois quisera guardar. Richard 

encontrou o pacote imediatamente. A arma estava metida num coldre. Abriu-o e segurou a 
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arma cuidadosamente entre as duas mãos. Era pesada, estava polida, brilhante e até 

cheirava a óleo de arma. Cuidadosamente, passou a mão pelo cano, abriu o tambor e, 

pensativo, observou os cartuchos, as balas blindadas que rebrilhavam com as suas cápsulas 

detonadoras. As mãos tremiam-lhe.  

Nessa noite, Richard tomou um banho longo e quente e depois deitou-se na cama 

com o revólver pousado no peito. Fechou os olhos, e pôs-se a pensar sobre a forma como 

queria que tudo acontecesse.   

A melhor altura seria entre as três e as quatro da madrugada. Quando tivesse a 

certeza de que Morschwitz estava sozinho em casa, acordá-lo-ia, tocando à campainha e, 

quando ele abrisse a porta, dispararia. Botas de borracha, máscara, luvas, o sangue era um 

problema, não pegar em nada, destruir as roupas, nenhuma pista em casa. Um disparo 

deveria ser suficiente, fechar simplesmente a porta de casa, assim não haveria qualquer 

indício de assalto. E quando se começaria a dar pela falta de Morschwitz. Não dar nas 

vistas, nenhuma pista conduziria a ele, desde que ninguém o tivesse visto. Falta só um 

silenciador. Arnold, aqui vou eu. E Richard adormeceu.     

 

Quinta-Feira 

 

Tomou o pequeno-almoço descansado, informou na BIERWELLE de que apenas iria à 

noite e virou para a saída, em direcção a Neugraben. Precisou de recorrer a um mapa da 

cidade para encontrar uma estrada por onde pudesse seguir para a charneca. Trazia o 

revolver no coldre debaixo do casaco e na bolsa do cinto, como usualmente, o seu alicate 

multi-usos. Durante a primeira meia hora, manteve-se nos trilhos, cruzando-se ainda, por 

vezes, com pessoas a andar a pé ou a fazer jogging e mães com crianças. Quanto mais se 

afastava, mais raros se tornavam esses encontros, além disso, o tempo veio em seu auxílio, 

pois começara a chuviscar. Logo deixou o trilho, dirigindo-se para o interior da mata à 

procura do lugar mais isolado, do matagal mais denso, do maior silêncio. Cerca de três 

quartos de hora mais tarde encontrava-se num bosque, que parecia estender-se 

simetricamente em todas as direcções e que, de parte alguma permitia que se avistassem a 

charneca aberta, clareiras ou campos. Já tinha desentorpecido os músculos e parava agora, 

escutando os chamamentos esporádicos das aves e a sua própria respiração irregular. Para 

além dele não havia aqui ninguém, tirou o revolver do coldre, acocorando-se um momento 

até o seu pulso abrandar, olhando sempre cuidadosamente em volta e escutando. Pequenos 

galhos estalavam no chão, o vento fazia ranger ramos apodrecidos, a chuva não passava 
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através das folhas. Richard levantou-se e apontou para uma árvore que estava quatro a 

cinco metros à sua frente. Segurava o revólver com as duas mãos, mas, apesar disso, o 

coice foi tão forte que cambaleou para trás, erguendo as mãos. O tronco teria três ou 

quatro vezes a largura de uma mão, o suficiente para constituir um bom alvo. Richard 

procurava uma marca, a bala apenas tinha roçado a árvore. Irritou-se e disparou logo outra 

vez estando agora preparado para o coice, acertou no meio do tronco, o córtice rebentou, a 

bala tinha perfurado a madeira e aberto um canal através dela. Profundamente satisfeito, 

apontou e disparou mais uma e outra vez, e o ímpeto da arma, a força que tinha de 

despender, o efeito visível que marcava a árvore, o rasto que deixava atrás de si, indelével, 

o eco dos disparos que quase o ensurdecia, tudo isso era melhor do que uma embriaguez. 

Recarregou imediatamente, ia conseguir, tinha a situação na mão. Nesse momento, 

apareceu o cão; sem dúvida tinha sido atraído pelo som dos disparos, se calhar era um cão 

de caça. Incauto e curioso, ele surgiu na orla esquerda e exterior do campo de visão de 

Richard e, debaixo do olhar deste, correu imediatamente na sua diagonal; nessa altura 

Richard, segurando a arma com ambas as mãos, virou-se e apercebendo-se do cão com um 

olhar - a forma confiante como ele abanou a cauda, levantou a cabeça e olhou para 

Richard - no mesmo momento, puxou o gatilho. Disparou, disparou sobre o ser vivo sem 

reflectir, sem qualquer outro reflexo, para além da vontade de matar, continuou a disparar 

com uma efervescência de raiva e desejo de destruição absurdos e infundados estando o 

animal há muito imóvel no chão, porque pensava vê-lo estremecer e movimentar as patas, 

porque temia que o cão se levantasse e lhe fugisse, porque achava estar a ouvir um som 

gorgolejante e ferido, como se se tratasse de um grito de ajuda que ele queria aniquilar de 

imediato, disparou até esvaziar o tambor e, depois, ainda puxou o gatilho mais umas 

vezes, detendo-se apenas quando começou a perceber que não havia mais nenhuma bala 

para disparar. Em consequência dos disparos seguidos, o animal foi projectado alguns 

metros pelo solo íngreme do bosque, Richard aproximou-se e viu, na folhagem à volta, 

bocados de carne com pêlo esfarrapado, esquírolas e músculos rasgados numa chuva de 

sangue; a cabeça do cão estava dilacerada e voltada para trás, as pupilas tinham deslizado 

para baixo das pálpebras, de forma que os globos oculares brancos olhassem Richard, 

como a última saudação de um epiléptico. Estava ali, de braços caídos e tronco inclinado 

para a frente, e olhava estarrecido para o corpo onde ainda há pouco havia vida; curvou-se, 

pegou no pêlo e examinou a mão suja de sangue. Uma missão para ver se estás à altura. 

Começou a afastar-se dali, cambaleando, limpando as mãos na folhagem e no chão, o 

revólver pendia-lhe do corpo como uma mão morta, sem que ele percebesse, uma missão 
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para ver se estás à altura, parou porque as lágrimas lhe corriam cara abaixo e, depois, 

seguindo um pensamento estranho e compulsivo, virou-se e voltou para trás na escuridão 

que começava a cair, tropeçando, tombando e caindo ia, entretanto, tacteando o solo, cego 

pelas lágrimas, à procura do cadáver, na noite que rompia. Ajoelhou-se à frente do cão e 

tomou nas mãos a sua cabeça, uma lembrança admoestadora para toda a minha vida. A 

cabeça era pesada e sentia-se que estava húmida e, quando Richard começou a puxá-la e a 

arrancá-la, cuidadoso demais de início e sacudido pelos soluços, nada conseguiu. Assim, 

relutante, foi forçado a endireitar-se e a colocar um pé na coluna dorsal do cão, junto ao 

pescoço, mantendo-a presa ao chão, a apoiar-se nela com toda a força e, simultaneamente, 

arrancar a cabeça com rotações intermitentes, até que, por fim, se serviu da ajuda da faca; 

queria voltar-se, fechar os olhos, tapar os ouvidos, para que não tivesse de ouvir o estalar 

quebradiço, o som cavo com que nervos, carne e ossos se separavam e, por fim, a cabeça 

estava solta. Despiu o casaco, embrulhou-a lá dentro e trouxe-a todo o caminho afastada 

de si, a custódia da sagrada cabeça do cão, protegida da escuridão e do frio. 

 Pelo caminho comprou uma garrafa de whisky numa bomba de gasolina e, quando 

chegou a casa, já tinha esvaziado um quarto da garrafa. Sabia que o fedor se tornaria 

insuportável. Cabeça de cão, o teu símbolo, o símbolo deste dia, guardo-o comigo até ao 

fim dos tempos. Goles pequenos e quentes, enquanto ia colocando a panela de esparguete 

ao lume, a água borbulha e ele abre todas as janelas bem para trás, demorará apenas alguns 

segundos até que o cheiro se faça sentir, deixa a cabeça cair na água a ferver, amarrou um 

lenço sobre a boca e o nariz, o fedor da carne e do pêlo a cozer comprimiam-no contra a 

parede. Senhor, ajuda-me a ocultar a minha face, o whisky é uma bênção, sem ele, 

enregelaria com o ar frio da noite, sem ele ficaria inconsciente, Senhor dos cães, envias-

me um sopro do Purgatório, o limbo dos teus desígnios. 

 Após uma hora, tudo estava consumado. Pôde tirar o crânio reluzente do cão da 

água que ainda fervia, e, ao fazê-lo, escaldou as mãos e não sentiu nada, o álcool tornava o 

sangue quente e a pele insensível; com uma escova da louça limpou os ossos, até os 

últimos restos de nervos terem sido raspados. Ainda conseguiu despejar o conteúdo da 

panela na retrete e, com gestos triunfais, colocar o crânio na secretária, junto ao cinzeiro 

com a caveira; tentou até acender um cigarro, no entanto, caiu no chão debaixo da 

secretária numa embriaguez completa e obscura, o cigarro chamuscou-lhe os dedos, 

Senhor, as tuas chamas erguem-se em labaredas para mim, mas eu sou perseverante, e 

permaneceu deitado sem se mexer até de manhã. 
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Sexta-feira 

 

De manhã cedo estava já sentado na borda da cama, de duche frio tomado, cabeça 

molhada e com uma chávena de café, observava o crânio branco amarelado do cão, 

enquanto fumava e raciocinava. Se tudo correr como planeado, o dinheiro devia lá estar 

hoje de manhã. O mais tardar, amanhã. Fumava lentamente, concedendo-se tempo para 

pensar.  

 

Às 10.30 encontrava-se na rua Turner e viu ainda o carteiro a dobrar a esquina. Richard 

saltou fora do carro e entrou no corredor do prédio. Conseguia ver o envelope através da 

janela de vidro acrílico da caixa do correio. Retirou-o e abriu-o com a chave-de-fendas: 

vinte notas, vinte notas de quinhentos. Richard assobiou de contentamento, enquanto 

descolava da caixa do correio a fita adesiva com o nome e abandonava a casa, tomando 

cuidado para que, se possível, ninguém o visse.   

Foi difícil encontrar uma cabine telefónica a partir da qual ele conseguisse manter debaixo 

de olho a casa de Forstgrund, o que acabou mesmo por se revelar impossível. Em seguida, 

teve de optar por um cruzamento duas estradas mais à frente, estacionando, por fim, o 

carro no final de Forstgrund, num beco sem saída, por ali Morschwitz teria de passar. Viu-

o a dobrar a esquina nessa rua, inconfundível no seu Chevy branco, deu-lhe ainda uns bons 

dez minutos, e, depois, marcou o número de telefone dele.  

”Estou. Fala Morschwitz.” 

“Sr. Morschwitz, o senhor não me conhece e eu não lhe posso dizer o meu nome 

por um motivo que irá de imediato perceber. Fui contratado para o matar.” 

Esperou pela reacção. Através da linha telefónica, veio um sopro que poderia 

significar ou irritação por se tratar de uma partida, ou simples incredulidade. Richard 

prosseguiu. 

“Trata-se de uma mulher. Provavelmente quarenta e muitos ou cinquenta e poucos, 

voz de fumadora. Fez-se-lhe luz.” 

 O homem disse muito calmamente: “Pode provar isso.” 

 “Aguarde um momento.” 

Richard tirou do bolso o pequeno walkman e carregou no botão play. Tinha 

preparado o momento em que a mulher o desafiou a ir até ao fim, depois rebobinou até ao 

sítio em que ela indicava nome e endereço.  

 “Então”, disse Richard, “está a perceber.” 
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 “Estou”, disse o homem, “estou.” 

 “Quer saber quanto é que vale para ela.” 

Morschwitz desligou imediatamente.  

Nem sequer tinha agradecido, o porco. Richard quase se arrependeu de lhe ter 

telefonado. Cagarola, monte de esterco estúpido e convencido. Foi andando e estava a 

chegar ao carro, quando viu o outro, acelerando ao sair da garagem. Morschwitz seguia a 

uma velocidade louca, devia estar bastante enraivecido, como Richard verificou, satisfeito. 

Tomou a auto-estrada na direcção norte, escolheu a terceira saída e virou em Bergstedt, 

numa pequena urbanização. Quando Morschwitz tocou à campainha, Richard viu 

brevemente a figura de uma mulher à janela, depois, o homem entrou em casa. 

Sorrateiramente, Richard aproximou-se do nome escrito junto à campainha: Angelika 

Morschwitz. Provavelmente era a sua ex ou actual mulher.  

Richard conduziu até casa com toda a calma. Imaginou o que se estaria a passar 

naquele momento entre os dois, passou várias horas a copiar a fita gravada e, em seguida, 

a construir uma versão encurtada para que, para além da sua voz, não houvesse mais 

nenhum indício que remetesse para ele e, sobretudo para que a referência ao pagamento 

não surgisse. Em caso de necessidade, era a palavra dela contra a dele, e ninguém poderia 

alguma vez provar alguma coisa contra ele. A sua ideia era enviar a fita à polícia. Mas o 

trabalho com os cortes da fita magnética tornou-se mais complicado do que pensara e 

começou a enervá-lo.  

Ao início da noite, ligou para as informações e pediu o número de Angelika 

Morschwitz. Aguardou a ligação. Após ouvir a voz dela, desligou. Era ela.  

Sonja ligou a perguntar se queria ir jantar com ela. Pensou brevemente e disse que 

sim. “Que se lixe”, juntou toda a tralha das bandas magnéticas e pôs tudo no lixo. 

Richard retirou do bolso do fato o envelope com as vinte notas, pegou numa delas 

e dirigiu-se com o resto para a cave, onde o escondeu cuidadosamente entre a parede e o 

grosso isolamento de som da sua minúscula sala de ensaio.  

Estava bastante satisfeito. 

Era uma das poucas vezes na sua vida em que tinha feito alguma coisa que não 

esperava de si próprio. E esperava que tudo corresse bem.  
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Atravessando as montanhas 

 
 

Ela regressou à casa nas montanhas. Do lado sul era possível olhar de frente o panorama 

amplo do maciço Steineres Meer. Em dias claros, conseguia ver-se o cume da montanha 

Watzmann. 

 O velho tinha ido buscá-la ao aeroporto e subira as montanhas com o seu jipe. Ela 

teve de se sentar atrás, na área de carga, porque o banco do passageiro estava desmontado. 

O velho murmurou uma desculpa; a meio da viagem, após cautelosos olhares pelo espelho 

retrovisor, ele disse de repente, olhando em frente: “ Não se nota nada”. Tentou um riso 

tímido. 

 A mãe dela tinha morrido há quatro anos e, desde então, só raras vezes tinha visto 

o pai, e a relação deles tornou-se ainda menos comunicativa. Apesar de muitas vezes 

parecer que eles não se importavam um com o outro, a verdade é que se amavam de uma 

forma obstinada, resistente, e marcada pela dor. Quando Karla se instalou num 

apartamento em Nápoles, no qual havia uma lareira, o velho atravessou os Alpes até à 

ruidosa cidade, com um carregamento de lenha das suas matas, rachada com as próprias 

mãos, já que para ele era impensável que a filha tivesse de comprar lenha rachada, 

empilhada por um estranho e, quem sabe, em sacos de plástico.  

Então, ficou desiludido, a lareira não era robusta como ele a tinha imaginado. Era 

uma versão casa de bonecas, degenerada: uma lareira com um ornamento de estuque em 

alabastro falso e uma tenaz para lenha em latão, decorativa, que brilhava imaculada no 

suporte e que, com certeza, nunca tinha sido utilizada. Uma lareira para queimar cartas, 

contas, folhas de jornal antigas, fotografias; era uma lareira para deixar que se destruam as 

lembranças lentamente, não para empilhar lá dentro os cavacos trazidos da floresta por um 

lenhador. Ela nunca tencionara acender a lareira.  

 Karla teve de fazer alterações na cave para poder armazenar lá a lenha, eram uns 

bons cinco esteres. Até mesmo um cepo para rachar madeira e um machado ele levou 

consigo. Karla olhou o pai à sua frente da mesma forma como o observara uma vez, 

quando era criança, enquanto ele arrastava pelo pátio poeirento uma lebre pelas orelhas. 

Levou a lebre para o alpendre sem se voltar, de forma que Karla se esgueirou atrás dele e, 

de cara comprimida nas ripas de madeira cheirando a sol, conseguiu espiar cada 

movimento do homem através das fendas largas. A forma como ele colocou no cepo o 

animal, que lutava com as patas e, puxando-o pelas orelhas, lhe endireitou a cabeça para 
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que o pescoço ficasse esticado, a forma como a lebre, usando o peso do seu corpo, se 

debatia com a morte; como ele balançou no ar com o braço direito o machado, que cintilou 

com a luz e Karla deixou escapar um grito angustiado. Como ele olhou à sua volta e 

descobriu a criança acocorada à frente do alpendre e a espantou dali aos berros. 

 Em casa de Karla, o machado estava espetado no cepo e não era utilizado. Um dia, 

a nova vizinha tocou à campainha e, desconfiada, perguntou qual a finalidade da 

ferramenta que tinha visto através da porta gradeada da cave. O que esperaria ela ouvir, o 

que pensaria ela que Karla praticava na cave. Ela falou com a mulher, que pareceu serenar; 

usava sapatos de saltos altos e tinha uma pele clara, apenas rosada nas bochechas e, 

quando saiu, ficou um sentimento de desconsolação. Pouco tempo mais tarde, tornou-se 

namorada de Karla e ficava a devê-lo ao pai, o que a enchia de satisfação.  

 Marion era de Bolzano, trabalhava numa empresa de limpezas e assegurava ser-lhe 

indiferente a forma como ganhava dinheiro. Não sabia o que fazer com a vida. Durante 

algum tempo andou a viajar: conheceu o Japão, a Nova Zelândia, a Austrália, esperando 

que alguma coisa desse uma volta à sua vida; ela queria uma família e trabalhava para 

isso, sem que Karla o soubesse. Quando ficou grávida, ela própria mal podia acreditar que 

tinha sido possível consegui-lo de forma natural. Não sabia quem era o pai e queria educar 

o filho com Karla. Estavam sentadas na pequena sala de estar de Marion, e, Karla teve os 

olhos cravados no tapete simples muito tempo, enquanto Marion esperava por uma 

resposta. “Temos de decidir agora”, pensou Karla, cansada. Procurou imaginar o que se 

tinha passado nas suas costas ao longo de semanas, meses, sem que disso tivesse tido a 

mais pequena ideia. O ar parecia desaparecer lentamente da sala, estava sentada no meio 

de um vácuo, incapaz de falar. 

 No dia seguinte, Karla deixou o apartamento, mudou-se para outro bairro, e nunca 

mais voltou a ver a casa na qual tinham sido vizinhas. Deixou atrás de si a lenha, o cepo, o 

machado. No mesmo ano, foi despedida da firma onde trabalhava como conselheira dos 

técnicos de águas residuais. Não a atingiu especialmente, sabia que poderia encontrar 

outro emprego com facilidade, tinha apenas que procurar. Em vez disso, deixou que 

passassem semanas, durante as quais ficou sentada no seu apartamento despido, deitada no 

colchão, à sua volta os ruídos intermináveis da cidade. Tinha arranjado um bloco de notas, 

para escrever todas as perguntas que lhe ocorressem. Queria descobrir, porque tudo tinha 

acontecido desta maneira. Tinha de haver um motivo. Mas as páginas ficaram vazias. Por 

fim, fez a mala e voou de volta aos Alpes. 
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Ver a idade do pai assustou-a. Os cabelos tinham-se-lhe tornado completamente brancos, 

já não os pintava, tal como o fizera algumas vezes no passado, de forma tão desajeitada, 

que tinham ficado riscas estranhas no cabelo, semelhantes a graxa castanha. A juba branca 

ficava-lhe bem, mas, pelo contrário, a pele parecia ainda mais delicada e sensível; não se 

conseguia acreditar que ele era um homem que toda a vida tinha trabalhado ao ar livre. 

Karla estava sentada nos degraus do terraço e observava a forma como o velho regava as 

flores. A pele das suas pernas musculadas tornara-se flácida e finas veias vermelhas 

reluziam em vários sítios. O velho sugeriu a Karla que ficasse aqui. Ela perguntou: “E de 

que é que vou viver.” Ele não respondeu, nunca concordara que a filha tivesse saído de 

casa; poderia ter-se encarregado da carpintaria e, então, tudo teria sido diferente e melhor. 

Esta era a sua firme convicção, mesmo que já não falasse acerca disso. Se assim tivesse 

sido, ele até talvez já tivesse um neto. Mas, assim, e pelo contrário, via um futuro vazio, 

quando olhava para a filha. Karla pensava que ele não sabia de nada. Algumas vezes, 

decidiu contar-lhe o que se passava, depois, reprimiu esse desejo. 

 Durante as refeições, sentavam-se calados, um ao lado do outro. Eram como 

animais com os seus maxilares moedores, o velho fazia ruídos sonoros ao mastigar. Karla 

voltava a cabeça, as montanhas eram observadores mudos. 

 Sentia o isolamento como uma consolação. Aparentemente, tudo aqui estava no seu 

lugar. A colina tinha um recorte muito plano, no qual um velho carvalho ramificava a sua 

copa gigante, ao lado havia uma capela caiada de branco; o lavrador ceifava os seus 

campos, na colina descrevendo linhas curvas. 

  A mãe dela tinha morrido no mesmo quarto em que ela acordava agora todas as 

manhãs, com o olhar no crucifixo; ela tinha adormecido simplesmente. Talvez tivesse sido 

uma morte desejável, mas Karla sentiu-a como uma fraude, tal como já tinha sentido que a 

vida da mãe havia sido uma fraude. Fora uma vida impregnada de medo: medo de cada 

acto, de cada decisão a que pudesse seguir-se uma mudança; uma vida que teve de ser 

levada assim, porque assim mesmo tinha sido vivida; uma vida que não chamasse à 

atenção e que levantasse a menor poeira possível; e morreu enquanto dormia, como se 

tivesse simplesmente prosseguido com a sua existência anestesiada por barbitúricos pelo 

sonho da morte dentro.  

Ao remexer nas coisas, encontrou no cofrezinho junto à cama o revolver que no 

passado tinha pertencido à mãe. O pai tinha lá posto uma fotografia da morta, em que ela 

aparecia jovem e com a filha ao colo. Os olhos dela estavam despertos, de uma forma 
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como, mais tarde, Karla quase nunca mais os viu. Pegou no revólver e baloiçou-o na 

palma da mão. Depois voltou a pousá-lo, fechando a gaveta pensativamente. 

 À noite, o pai ficava na oficina, situada no vale. Com a escuridão, caía sobre a 

região um silêncio que lhe parecia irreal. Um silêncio que, numa cidade como Nápoles, 

teria significado a morte. Não tinha medo, apesar de a casa estar totalmente isolada na 

colina e de nunca ter conseguido ver luzes de uma outra propriedade, apenas, de quando 

em vez, surgiam os faróis de um só carro, subindo a longínqua encosta, situada do lado 

oposto. No entanto, à noite, os ruídos tinham grande alcance; se alguma coisa acontecesse, 

o eco ouvir-se-ia no vale e na colina vizinha, nos bosques e lá para baixo, para o rio.  

 

“Tens de me mostrar como funciona o revólver”, disse ela, no dia seguinte, ao pai, durante 

o jantar. 

O velho levantou a cabeça e olhou-a fixamente durante um momento. Depois, 

continuou a comer calmamente. Karla ficou surpreendida; quando ainda era uma criança, 

o pai insistia na ideia de a ensinar a disparar, agora parecia ter perdido todo o interesse 

nisso, ter perdido toda a esperança de que a filha viesse a ser como ele.  

Karla sorriu. “Por favor, Papá”, disse ela, e há eras que não lhe chamava assim. 

“Por favor, mostra-me.” 

De novo o velho ergueu a cabeça, o seu olhar era de indiferença. 

 Por fim, decidiu-se a proferir uma palavra: “Porquê.” 

 Karla pensou brevemente. “Quando existe uma arma em casa, uma pessoa tem de 

saber como utiliza-la.”  

O velho baixou os olhos para a mesa e abanou a cabeça. Em seguida, saiu e foi 

tratar de umas coisas nas traseiras da casa. 

 Karla sentou-se nos degraus do terraço, com um cigarro na mão, e esperou que lhe 

surgisse uma solução. Marion e o filho que esta esperava de um desconhecido estavam 

muito longe e pareciam nunca ter pertencido à vida dela. 

 Ela tinha ido embora daqui, percorrendo as montanhas, porque queria ir para algum 

sítio, onde ninguém a conhecesse e onde não conhecesse ninguém. Rever as montanhas 

não servia de conforto. No entanto, Karla tinha conservado para com elas um sentimento 

de familiaridade, o mesmo sentimento de dor que tinha para com o pai.  

Ele tinha-a obrigado a ir com ele ao glaciar, tinha catorze anos. Um dia de Março, em que 

o sol brilhou sobre o gelo até ao fim da tarde. Quando ao anoitecer chegaram ao refúgio, 

Karla já não se reconheceu. O pai ficou mudo e disse não ter reparado em nada. Ninguém 
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tinha reparado em nada. Ela não conseguia tocar na pele. Desceram na manhã seguinte, a 

cara dela coberta de ardentes bolhas castanhas, quem se cruzava com eles estremecia ao 

vê-la. Duas semanas de cama, os médicos falavam de queimaduras incuráveis e que ela 

estava marcada para sempre. A cara dela ardia debaixo da máscara de gel, o líquido das 

queimaduras corria-lhe pelo pescoço abaixo, por vezes sentia o sabor de alguma coisa 

salgada entre os lábios. Não tiveram razão: lentamente, muito lentamente, as feridas 

sararam, a crosta caiu e por baixo dela cresceu pele vermelha clara, ainda que fina e vítrea. 

A mãe agradeceu de joelhos à Virgem Maria; Karla, no entanto, acusava o pai em silêncio. 

 “Não se nota nada”, era esta a frase que a mãe tinha gravado a seguir ao acidente, a 

frase mais simples e, simultaneamente, mais especial que podiam dizer uma à outra; 

consolação e encorajamento e supremo elogio ao mesmo tempo, como se, atrás disso, se 

escondesse um merecimento e, sobretudo, recordação daquela marca que tinha passado.  

 Então, de repente, o velho surgiu à frente dela, e trazia algo resplandecente na mão. 

Apoiou o seu cajado no degrau junto a Karla, olhou para ela, abriu o tambor, continuando 

a examiná-la, e despejou os cartuchos na palma da mão. Rodava-os de uma lado para o 

outro e eles faziam barulho ao chocar uns contra os outros, e, colocou-os no bolso. Em 

seguida, engatou o tambor e estendeu a arma a Karla com a coronha. Explicou-lhe que, a 

seguir a cada disparo, ela tinha de engatilhar outra vez. Karla apontou para os pinheiros na 

margem da clareira e o gatilho ofereceu uma resistência maior do que ela estava à espera; 

pegou no revólver com as duas mãos e puxou o gatilho. Apontou e disparou sem balas 

toda a noite, o velho estava sentado ao lado, sem fazer perguntas. Aprendeu a segurar a 

arma com a mão direita, enquanto a esquerda puxava o gatilho para trás, logo a seguir a 

cada disparo, o que exigia muita força e concentração. 

“Não consegues matar uma pessoa com isso”, disse, por fim, o velho 

intrometendo-se nos exercícios obstinados de Karla. “Os cartuchos têm um calibre 

demasiado pequeno para isso.” Fez uma pausa. “Talvez se atingires mesmo no coração e a 

curta distância.” 

Karla esperou. “Não me julgas capaz disso.” 

O velho encolheu os ombros.  

Karla disse, “ e se disparar na cabeça, entre os olhos por exemplo, então mato-o.” 

O velho hesitou, acenou que sim com a cabeça.  

Estavam sentados um ao lado do outro nas escadas do terraço sem dizer nada, 

pouco a pouco foi caindo a noite. 

 “Não consegues imaginar”, disse por fim o velho, “não consegues imaginar.” 
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 “O quê”, disse Karla. 

 Enfiou a mão esquerda no bolso das calças, tirou os cartuchos e deixou-os deslizar 

uns após os outros para as câmaras. Depois, levantou-se, subiu um degrau para o terraço e 

Karla pensou que ele levava a arma de volta para casa. Sentiu um leve toque nas costas, a 

mão do velho, que quase a tocou carinhosamente. Quando ela se virou era demasiado tarde 

para se aperceber do raio. Foi surpreendida pelo estrondo, pelo jorrar da areia, pelo próprio 

estremecimento. A um escasso meio metro à sua frente, o relâmpago esférico perfurou a 

terra. 

 “Tu nunca o vais fazer”, disse o velho. Ela não lhe perguntou o que é que ele 

queria dizer com aquilo. Gostaria de o poder culpar. Tinha de mudar alguma coisa. 

 Quero que se note, pensou Karla. Quero que se note tudo em mim.   

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 50

Agnes 
 
 
I 
 

A minha tia Agnes chegou, riu-se com o seu riso infundado e assim que eu saltei ao seu 

encontro, já ela tinha desenroscado um dos pequenos frasquinhos de perfume que 

costumava receber de amostra na drogaria e me tinha aspergido com o líquido amarelado, 

ao mesmo tempo que gritava num tom agudo “uh, uh” e agitava para cima e para baixo, 

pelo gargalo, o frasquinho, como se fosse uma garrafa de espumante. 

 Uh, uh, hoje vamos à feira popular. 

 Eu não, disse eu. 

 

Agnes é pequena e gorda como um urso de peluche muito cheio, a minha avó chama-lhe 

rija. Todos os Verões vou com ela nadar e cada Verão a sua pele se torna mais escura e 

mais enrugada, e ela adora o sol e parte do princípio de que também é correspondida; até 

mesmo no Inverno a pele permanece castanha e a única coisa que se torna clara e branca é 

a raiz do cabelo porque, segundo ela, não vale a pena pintá-lo nos meses de Inverno, já 

que não gosta de se misturar com as pessoas. Há muito tempo atrás, os cabelos dela eram 

de um loiro intenso e forte, capaz de cegar alguém, tal como quando o sol bate em latão 

amarelo acabado de polir. Vi fotografias dela.  

 

Agnes precisa de coisas alegres à sua volta. Traz vestida uma saia verde-ervilha, sapatos 

turquesa e um pulôver laranja, no decote, sobre a pela queimada, um colar com um brilho 

lilás. A minha avó resmunga atrás dela, “vaca malhada, vaca malhada”, e quando Agnes se 

volta, atingida na sua dignidade, ela ordena “despe-me essas cores berrantes, tanta cor é 

capaz de acordar os mortos!”, então Agnes ri-se para dentro, com o seu risinho de 

desculpa, e diz para si própria: “eu cá gosto de cores alegres.” 

No enterro da minha avó, estava no meio das pessoas enlutadas com o seu sobretudo de lã 

vermelhão, com rebuços amarelo gema de ovo. Tinha pintado o cabelo, que resvalara um 

pouco para o cor-de-laranja, usava uns óculos de sol castanhos, quadrados e demasiado 

grandes. De pé, na frente da sepultura, contorcia as mãos à volta de uma carteira de 

plástico branco a imitar pele de crocodilo, mas na qual já nada se podia pôr, porque o 

fundo tinha um rasgão. Segurava a alça da carteira à altura da barriga, os braços dobrados, 

como se fosse a pega de um carrinho de bebé. “ Não consigo”, disse-me mais tarde nesse 
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dia, exausta e tão curvada sobre si própria que parecia petrificada. “Não consigo, as 

minhas cores não são suficientemente berrantes. Ela já não volta a acordar.” O verniz fino 

e vermelho, de que ela normalmente tratava com orgulho, estava estalado, formando nas 

unhas pequenos mapas em miniatura.  

 

Agnes não era mesmo minha tia, mas sim minha tia-avó, uma das cinco irmãs da minha 

avó, e para mim era prático chamar-lhe tia. Mas por algum motivo, e apenas me apercebi 

disto muito mais tarde, todos se referiam a ela como a tia Agnes.  

 O mais bonito nela eram os seus olhos e o seu riso. Os olhos dela eram azuis e tão 

transparentes como se tivessem sido pintados a aguarela. 

 

II 

 

A minha tia Agnes chegou, riu-se com o seu riso infundado e assim que eu saltei ao seu 

encontro, já ela tinha desenroscado um dos pequenos frasquinhos de perfume que 

costumava receber de amostra na drogaria e me tinha aspergido com o líquido amarelado, 

ao mesmo tempo que gritava num tom agudo “uh, uh” e agitava o frasquinho pelo gargalo, 

como se fosse uma garrafa de espumante. 

 Uh, uh, hoje vamos à feira popular. 

 Eu não, disse eu. 

 A minha avó aproximou-se. “Tu vais com ela. Tens de ir. Vai com ela.” 

Eu queria dizer-lhes que tinha medo, mas isso, como é óbvio, não foi possível.  

 

A avó, com quem eu cresci, tornou-se acanhada devido a uma deficiência do andar. Usava 

saias compridas para que estas lhe escondessem a perna permanentemente ligada e ainda 

disfarçassem o coxear. Há anos que ela apenas saía de casa e do jardim quando era 

inevitável, ou seja, quando tinha de ir ao médico ou era conveniente fazer uma visita ao lar 

de idosos, ao hospital ou ao cemitério. Juntava as visitas, se possível, todas no mesmo dia, 

para que depois houvesse algum tempo de sossego. Começava cedo, com o médico, 

terminava na campa do marido e chamava a isso “fazer a ronda”. Durante o Inverno, por 

vezes, ia ela própria às compras, na penumbra da madrugada e do entardecer, 

aproveitando, de vez em quando, para dar uma saltada à missa da manhã ou da tarde. Mas, 

desde que passei a morar com ela, também estes passeios se tornaram mais raros e em 

breve passaram a recair no âmbito das minhas tarefas todo o tipo de recados, o que, para 
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mim, que era tímida e que a maior parte das vezes passava por ser um rapaz, representava 

uma fonte constante de medo e de vivências penosas. A última vez que a vendedora da 

loja de roupa interior “Aschobers” me perguntou com arrogância “então, meu rapaz, o que 

vai ser” e eu respondi de forma apressada “uma cinta, tamanho 52, cor de carne”, ela 

ignorou-me simplesmente, fazendo um sorriso humilhante. 

 Em qualquer caso, a minha avó não daria um passo fora de casa, muito menos para 

acompanhar a minha tia Agnes à feira popular. 

 Sobre Agnes a minha avó dizia “ela está doente, ela está tão doente” e, ao dizê-lo, 

esfregava a testa com os dedos para afastar os pensamentos dolorosos. A testa ficava 

vermelha, mas a dor não passava. Às vezes, a minha avó ainda começava uma segunda 

frase “naquele tempo, quando ela ainda estava em Haar”, e eu, que tinha sete ou oito anos, 

perguntava “o que é Haar”5, mas a minha avó, abanando a cabeça, repetia apenas numa 

ladainha “Haar, Haar, Haar, pois então.” Assim, durante algum tempo, eu imaginei um 

lugar estranho, no qual vivia uma série de cabeleireiros, e achava que era por isso que a 

minha tia Agnes tinha o cabelo desta cor laranja, esquisita, e que, quando voltava a 

crescer, se tornava branco. Assim, ela andava por aí, de tempos a tempos, às riscas de duas 

cores como um pequeno esquilo: em cima, alguns centímetros brancos e o restante, 

laranja, até aos ombros, porque isto seria resultado de uma experiência falhada num 

concurso de cabeleireiros, naquele tal “Haar”, concurso no qual a minha tia Agnes teria 

servido de “modelo”. A frase “naquele tempo, quando ela ainda estava em Haar” nunca 

era terminada pela minha avó, de forma que eu nunca cheguei a saber se, em suma, aquele 

tempo em Haar tinha sido melhor ou pior para a minha tia Agnes.  

Uma vez a minha avó, perante as minhas insistentes perguntas, confessou, contrariada e 

embaraçada, que a Agnes tinha trabalhado lá como enfermeira. Na verdade, suspeitava 

desta versão, mas, apesar disso, ela permitiu que eu olhasse a ida ao cabeleireiro a uma luz 

totalmente nova, porque, para mim, tornou-se óbvio que se tratava de uma profissão 

realmente sangrenta. Assim, o salão de cabeleireiro “Hauner”, onde eu própria era 

obrigada a ir de tempos a tempos e do qual até então tinha escapado sempre ilesa, ainda 

que nem sempre feliz, era apenas uma filial amansada e inofensiva daquele campo de 

treino e de formação no terrível Haar. 

 A minha opinião confirmava-se pelo facto de, por aquele tempo, a avó costumar 

arranjar-me o cabelo com um ferro de frisar, com o qual de vez em quando me 

                                                 
5 “Haar” significa cabelo em alemão. Além disso, é o nome de um município da República Federal da 
Alemanha, no distrito de Munique, na região administrativa de Oberbayern, no estado da Baviera. (N. da T.) 
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chamuscava madeixas inteiras, até a minha tia Katti ter posto fim a este seu 

comportamento, comentando que, se continuasse a agir assim, também ela acabaria em 

Haar.  

 A minha avó também dizia que as portas lá não tinham maçanetas. Claro que eu 

considerava isso um exagero, senão mesmo uma mentira, cujo sentido, no entanto, não 

conseguia adivinhar. E, apesar de eu não acreditar nela e de não obter resposta à pergunta 

“porquê, porque é que as portas não têm maçanetas”, para além de um mudo olhar fixo no 

tecto, eu quase admirava a minha avó, por ela ser capaz de inventar estas histórias, às 

quais não retirava nem uma vírgula, mesmo que, por causa disto, nunca mais me tenha 

conseguido libertar do profundo medo que se manifestava assim que uma ida ao 

cabeleireiro Hauner me era anunciada como necessária. Dias antes, já eu via o Sr. Hauner 

à minha frente, e a forma como ele abria a porta na sua bata branca, com um sorriso 

inofensivo e encorajador na face rosada. Um sorriso, que não mais pude deixar de 

considerar traiçoeiro e uma porta, que nunca mais consegui transpor sem agarrar na 

maçaneta disfarçadamente. Maçaneta essa que, de tão velha e tão gasta, quase não era 

possível movê-la, pendendo tristemente inclinada para baixo. Em cada visita eu esperava 

já não me deparar com ela, com a maçaneta que se tinha tornado inútil. Assim, este temor 

e a minha recusa em ir ao Sr. Hauner intensificaram-se até se converterem em pânico e 

agressões físicas contra o encarregado de me levar lá, desde que o Sr. Hauner tinha 

pendurado na montra um letreiro que dizia: “procuram-se modelos”. 

 

Depois de a minha tia Agnes ter conseguido escapar de Haar, passou a morar numa quinta 

abandonada na margem de um lago, juntamente com uma das irmãs, que era um pouco 

mais velha e que cuidava dela. Três a quatro vezes por semana, a tal tia Katti saía pela 

alvorada na sua canoa de madeira para recolher as nassas que tinha colocado na noite 

anterior. Trazia para casa enguias, siluros e percas que colocava na banca da cozinha e 

batia-lhes na cabeça com um martelo, para logo depois lhes remover as entranhas. Quando 

queriam comer carne, Katti ia às coelheiras atrás da casa e arrastava de lá um dos animais 

pelas orelhas para o outro lado, onde ficava o alpendre, pondo-o em cima de um cepo, 

onde, em vez de um martelo, se usava um machado.  

Além disso, no solo fértil e farto cuidavam de uma horta, bem como de duas nogueiras e 

várias árvores de fruto, e eram assim quase auto-suficientes, necessitando apenas de leite e 

ovos, que iam buscar ao lavrador vizinho. Aí, deitada de costas num divã, estava uma 

criança deficiente com mais de dez anos, de rosto pálido e incapaz de falar. 
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A minha tia Agnes raramente lá ia e, quando o fazia, não entrava no quarto de forma 

alguma, em vez disso esperava na soleira, de cara fechada, ignorando a criatura que, com 

dedos rígidos, despedaçava sacos de plástico, ao mesmo tempo que emitia sons parecidos 

com os de um cão que não se atreve a ladrar. 

 Então, acontecia que Agnes não saía do quarto dela todo o dia, mantendo até 

durante vários dias as portadas cerradas, as janelas fechadas, as cortinas corridas e a porta 

trancada. E, uma vez que tinha um bacio debaixo da sua cama, nem mesmo à casa-de-

banho ia. Por vezes, nessas alturas, eu subia as escadas de mansinho até à porta dela e 

punha-me a escutar encostada às almofadas da porta. Mas, em vão. Nunca foi possível 

ouvir nem mesmo o mais pequeno movimento, uma respiração, passos ou o som de quem 

se vira na cama ao dormir. Nada. Nestes dias, a minha tia Katti costumava sentar-se na 

sala-de-estar e ficava horas a fio a ver os álbuns que tinha organizado das suas 

peregrinações. Lurdes, Assis, Medjugorje, Jerusalém. Nos álbuns não havia fotografias, 

uma vez que Katti não tinha máquina fotográfica, mas sim postais. Assim, a tia Katti 

ficava sentada na sala a ver os álbuns de postais das suas peregrinações e a ouvir 

modinhas. Mais tarde, descia até ao lago e ficava também horas a fio, de saia arregaçada e 

pernas azuladas, na água pouco profunda. Depois, ouvia-se de repente Agnes a abrir a 

porta do quarto. Descia as escadas com olhos cansados, mal olhava para nós e dizia “Oh 

não, lá estão outra vez os fantasmas.” Quando ela abria a porta do quarto, sentia-se um 

cheiro a pó-de-arroz envelhecido e a luz solar fechada. 

 

 

III 

 

“Agnes, porque é que o lago é tão azul.” 

“Porque o céu se reflecte nele.” 

 

Agnes ri. O riso dela, que lhe surge assim sem que outra pessoa possa perceber o motivo, 

não é muitas vezes mais do que a palavra “não”, que ela pronuncia “naa”. A única palavra 

que ela é capaz de usar quando está contente ou se admira, se espanta ou se irrita e que 

então decompõe e distende em sílabas isoladas e repete de modo que soa nahahaha, 

nahahaha. Quando está sob especial pressão de sentimentos de alegria ou espanto, o som 

transforma-se num uh uh mais abrupto e desconexo. O prolongamento das sílabas é 

acompanhado de suspiros, quase eruptivos e extáticos, gerados na caixa torácica de Agnes. 
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Todo o seu tórax é tomado por estes espasmos ritmados e agitado para a frente e para trás. 

No fim, acontece por vezes, que o seu nahahaha soe como um lamento descontrolado, 

interrompido por um soluço, que causa simultaneamente dó e vontade de rir. 

 

IV 

 

Ela chega, ri o seu riso infundado e asperge-me com o líquido amarelo e malcheiroso de 

um pequeno frasco de perfume. Hu, hu, hoje vamos à feira popular. O meu medo. E a 

minha avó dá-me um encontrão, inflexível, tem a mão pesada. A minha avó empurra-me 

pelas costelas com mão pesada, cochichando: “Vai com ela. Toma atenção, toma atenção 

para que nada aconteça.” Eu olhei para a minha avó com olhar suplicante, mas ela, apesar 

de usar lentes grossas, por vezes não via nada. 

 

Eu queria dizer-lhes que tenho medo. Tenho medo porque não sou rápida e hábil como os 

outros miúdos. Não me dou bem com jogos, tiros, nem carrinhos de choque. Tropeço 

muitas vezes e faço coisas mal, coisas de que depois os outros se riem. Uma vez, tive de 

pedir ajuda à vizinha porque não conseguia tirar a chave da fechadura da porta de casa. 

Tinha fechado a porta de uma tal maneira, que a chave se tinha engatado no cilindro da 

fechadura, embora a chave normalmente entre na fechadura como faca em manteiga mole. 

Uma outra vez, estava eu na festa de aniversário de uma colega de turma e esqueci-me de 

levantar a tampa da retrete. A tampa estava coberta com um tecido azul claro que antes 

disso deveria parecer bastante distinto. Como é que alguém se pode esquecer de uma coisa 

dessas, eu não sei. A minha avó tinha-me recomendado expressamente que urinasse 

sempre de pé fora de casa. 

 

Mais tarde, num ano em que a minha avó já teria morrido, Agnes havia de vir a minha 

casa após uma ida ao médico. Eu abrir-lhe-ia a porta e, durante muito tempo, ela não iria 

querer falar nem responder às minhas perguntas. Refugiar-se-ia na ponta do sofá da sala, 

na ponta mais recuada, de onde lançava o riso nervoso, os seus olhos transtornados e uma 

única frase: “nunca me leves para lá, nunca mais.” 

Ficaríamos, assim, sentadas em silêncio muito tempo e depois cairia o crepúsculo na sala 

e, sob a luz que enfraquecia, Agnes pegaria cautelosamente na minha mão e colocá-la-ia 

num ponto da sua coxa em que eu sentiria algo espesso e saliente. Afastaria a saia dela 

podendo então ver a ligadura, uma compressa de gaze branca e quadrada, que teria em 
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alguns sítios gotas de sangue. Eu perguntaria a Agnes o que é que eles lhe tinham extraído 

e ela responderia “uma mancha” e que teria de lá voltar. Depois eles iriam extrair mais e 

ela teria de ficar lá, porque iria fazer radioterapia.  

 Ficaríamos em silêncio até que ficasse muito escuro e, na escuridão, a voz de 

Agnes sussurraria: “eles querem fechar-me outra vez.” E depois, ainda mais baixo: “ajuda-

me, ajuda-me.” 

 

Mais tarde ainda, num ano em que também Agnes terá morrido, eu encontro numa das 

caixas de sapatos cheias de fotografias deixadas pela minha avó, um retrato enigmático: 

mostrava o corpo de uma criança numa maca ou num féretro, também poderia ser um 

caixão aberto. Não se consegue perceber bem porque o corpo está envolto em ramos de 

flores, coroas e arranjos florais. Quanto à idade, só é possível tentar adivinhar, mas, em 

qualquer caso, trata-se de uma criança pequena, de no máximo um ano de idade, 

provavelmente até mesmo só com algumas semanas ou meses. Está encoberta por um 

manto branco, quase totalmente embrulhada nele. Não se vêem nem as mãos, nem os pés 

e, à volta da cabeça, tem amarrada uma larga ligadura branca, sobre a qual fora colocada 

uma coroa de flores. Os traços fisionómicos da criança não pareciam estar no devido 

lugar. No verso da fotografia estava escrito a lápis: “Filho de A.”, com o ano e uma cruz 

fúnebre. 

 Fui ao encontro de parentes idosos com a fotografia, pedindo informações e cheia 

de expectativa. Alguns deles pegaram na fotografia, olharam-na muito tempo e calaram-

se. Outros não a olharam e calaram-se igualmente. Alguns choraram. Mulheres idosas. 

Mulheres idosas enxugaram as lágrimas. Outras ainda abanaram a cabeça e olharam ao 

longe, e uma disse: “sim, sim, a Agnes teve um filho. Não sabias?” 

Cheguei até a enviar uma carta para a América do Sul com um duplicado da fotografia 

com um ponto de interrogação no verso e, perante este, a pergunta: “o que aconteceu”. 

Recebi uma resposta na qual se dizia que a minha terceira tia-avó, que tinha entretanto 

mais de 80 anos, tinha cegado e que a carta teve de lhe ser lida e a fotografia descrita; ela 

mandava-me dizer que nunca deveria emigrar para tão longe, porque, em alguma altura, o 

homem esqueceria aquilo que se tinha assumido por amor e que, agora, era demasiado 

tarde para voltar a ver a pátria, ela disse “pátria”. Post Scriptum: se eu lhe podia enviar um 

caixa de creme Nívea.  
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V 

 

“Agnes, porque é que o lago é tão azul.” 

“Porque o céu se reflecte lá.” 

“E porque é que o céu é tão azul.” 

“Porque os teus olhos o vêem assim.” 

 

Eu queria dizer-lhes que tinha medo. Mas isso, naturalmente, não foi possível. 

Nós esperámos até ao entardecer, esperámos até conseguirmos ouvir a música e os 

anúncios em fragmentos. Ficou escuro e estava frio e nós esperámos até vermos a parte 

superior da roda gigante rodar sobre a copa das árvores, que orlavam a margem do outro 

lado do rio, atrás da qual se situava o relvado da festa. 

 Agnes ri, e o riso dela leva-nos até ao algodão doce. Ela estende-me para a mão um 

pau envolto numa nuvem que cola e que puxa fios. Agnes mergulha o rosto numa nuvem 

só dela e sorri para mim com os lábios cortados, nos quais estão suspensos pedacinhos de 

batom vermelho claro. Eu não gosto de algodão doce, não posso dizer a Agnes, ela andou 

a poupar para este dia e está orgulhosa por me poder oferecer alguma coisa. Ela sorri e 

sorri, e eu como tudo até ao fim. 

 Ficou parada muito tempo na barraquinha de tiro ao alvo. Em frente às plumas 

coloridas, às flores artificiais, aos porta-chaves, peluches, mascotes e bonecas de plástico. 

Está doida por eles, tal como fica extasiada com colares baratos, broches e anéis revestidos 

com uma camada de metal amarelo e cujo engaste esconde pedras grossas e fogosamente 

coloridas. E ela compra-as ou ganha-as, para depois se lembrar com exactidão de cada 

peça de bijutaria, contar a respectiva história e jurar que é mesmo, mesmo totalmente de 

ouro e, além disso, tinha sido inacreditavelmente barata. Três anéis, 9,99. Não é que tinha 

tido outra vez uma sorte destas? 

 Agnes sabe contar em francês e gosta de o fazer, exagerando. Então, lá está ela em 

frente à barraquinha de tiro, contando alegremente: “ön dö troa”, quando um atirador 

irritado a olha com desdém. Ele ri-se, ao ver Agnes parada, com os seus cabelos laranja e 

branco e a boca mal pintada. Depois acerta com um tiro numa rosa artificial vermelha e 

oferece-lha, ficando também ela vermelha de alegria. Ri e exclama “huhu huhu”, agitando 

a rosa. 

 Em seguida dirigimo-nos para a “Round Up”, que é a atracção do parque de 

diversões. É constituída por um disco de cerca de doze metros de diâmetro, cujo rebordo 
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está cercado por um gradeamento de uns bons dois metros de altura, ao longo do qual as 

pessoas se colocam umas ao lado das outras, em pequenos intervalos. Estão de costas para 

o gradeamento, separadas por manípulos de segurança fixados ao longo deste e, para além 

disso, não têm mais nada a protegê-las. O disco vai rodando cada vez mais rápido e assim, 

progressivamente, atingindo a posição vertical, de forma que apenas o gradeamento nas 

costas protege os passageiros de serem arremessados para fora, devido à potência da força 

centrífuga. No ponto mais elevado, as pessoas encontram-se já totalmente na horizontal e, 

durante segundos, contemplam a cidade de barriga para baixo.  

 Quer seja esta a força de atracção especial da “Round Up” por todo o lado, quer, 

porventura, tenha sido apenas nesta que o proprietário fez algo proibido, a cada nova 

viagem e assim que se encontra na posição vertical, o disco vai-se tornando mais lento e, 

por fim, chega mesmo a parar totalmente por alguns segundos, o tempo preciso para a 

força centrífuga se tornar ineficaz e a gravidade da terra começar a puxar as pessoas. 

Quem neste momento se encontra na parte superior da roda irrompe em gritos histéricos. 

Se são gritos de medo, excitação, entusiasmo ou uma mistura dos três, não se percebe cá 

de baixo. Por vezes, um dos rapazes solta o manípulo de segurança e cai rodando na 

vertical sobre o disco e embatendo no gradeamento com a cara vermelho-pálido. É 

aplaudido pelos companheiros que assistem em baixo, como nós, cabeças para cima e 

lábios no algodão doce. Cá de baixo, tudo parece muito ligeiro e leve e divertido, cá de 

baixo acenam saias e cabelos compridos, cá de baixo vêem-se caras despertas, deformadas 

e arregaladas, cá em baixo, Agnes está entusiasmada. “Tantas pessoas, tanto barulho, tão 

alto, tão lá em cima.” 

 Nós estávamos uma ao lado da outra. As primeiras voltas foram inofensivas. Agnes 

ria e os seus cabelos laranja e branco agitavam-se. Depois o disco começou a mover-se 

lentamente e começámos a sentir a força que nos empurrava para fora. Fiquei com medo 

quando percebi que as minhas próprias forças, quando comparadas com as da “Round 

Up”, eram ínfimas e insignificantes, que a “Round Up” era mais forte do que eu, mais 

forte do que nós, que, aliás, só uma força contava e essa força era a da máquina. Quanto 

mais inclinada se tornava a rotação, com mais força o meu corpo se contraía. Era apenas 

uma partícula que tinha sido arremessada às voltas para um centrifugador e que, a 

qualquer momento, a qualquer momento, podia ser arremessada para fora do remoinho, 

para fora do corpo físico e constituído. Em breve, o disco mover-se-á para a vertical, 

lentamente. Agora um deles solta o manípulo de segurança e cai para o centro, deixando-

se vencer pela força da gravidade de novo existente. Assim que o disco adquire 
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velocidade, ele rodopia em torno do centro, os seus braços e pernas formam uma bandeira 

bizarra quase a serem arrancados. Nesse momento, eu soube que a ia perder. Eu iria perder 

Agnes. Não nos iríamos conseguir segurar, resvalaríamos ambas pelo disco escorregadio e 

rotativo, à volta do centro. Em seguida, arremessadas contra o gradeamento, mais uma vez 

não nos conseguiríamos agarrar e, na luta entre força centrífuga e força da gravidade, 

seríamos destruídas. Apenas se colocava a questão de saber qual de nós as duas perderia as 

forças primeiro. Tínhamos sido viradas ao contrário no mundo, e o mundo não mais 

voltaria a ser direito. Agnes iria magoar-se, talvez até morresse e, caso sobrevivesse, iria 

ser levada de novo para o sítio dos penteados horrorosos, porque eu não tinha tomado 

conta dela. Os seus cabelos, a sua cabeça seriam de novo maltratados e eu seria a culpada 

e a minha avó teria tido razão, não haveria mais maçanetas nas portas para Agnes. Voltei 

cautelosamente a cabeça para o outro lado, para ela. Por favor, Agnes, não largar, não 

largar, não largues, queria eu dizer, mas não consegui. Vi como as mãos dela, colocadas 

nos manípulos, deslizavam para baixo, até que agarraram o vazio. O tronco dela 

distanciou-se do gradeamento e as pernas cederam. Depois via-a planar, suspensa. Abriu 

os braços e voou pela escuridão dentro. As luzes da cidade, as coloridas lâmpadas 

incandescentes das barraquinhas cintilavam enviando sinais no céu nocturno, no qual 

Agnes rodava à volta do próprio eixo, suspensa sobre almofadas de ar que apenas a ela 

pertenciam. Estava silencioso aqui em cima. Já nada mais se ouvia do ruído do carrossel, 

dos gritos das pessoas, do locutor a chamar, um murmúrio de silêncio. Apenas Agnes 

ampliava os lábios, a boca era um megafone, ria o seu riso perplexo e infundado e, ao 

longe, soava sobre o parque o sombrio e sonoro huhuh. 

 Segundos, segundos apenas. Quando nos encontramos de novo no chão, cá fora, 

em segurança, Agnes ainda está de pé, rígida, não me vê, o seu cabelo castanho brilha, já 

não se ri e também já não fala. Os olhos estão muito longe, ainda e sempre na escuridão 

sobre nós. Ao longo de todo o caminho de regresso a casa não dissemos uma palavra. 

Depois, peguei na mão dela e balancei-a suavemente para cá e para lá. Ön dö troa, diz o 

medo a Agnes, ön dö troa.      
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O olho 
 
 
O meu vizinho tinha perdido o olho esquerdo. Tinha estado uns tempos fora e, quando o 

encontrei na rua, após o seu regresso, ele usava uma pala preta. Nada de especial, 

acrescentou ele. De qualquer maneira, o olho que lhe faltava já era de vidro, como eu já 

sabia. Mas pelo pestanejar ao lado do outro olho dele, do saudável, eu pude aperceber-me 

de que ali havia coisa. 

Tinha conseguido estabelecer uma relação agradável com ele e com a mulher, se 

bem que ainda não se tratasse de uma relação demasiadamente íntima. 

Cumprimentávamo-nos por cima das sebes dos nossos jardins e, a intervalos que se iam 

tornando cada vez mais curtos, convidava-os para jantar. Ele era casado com uma 

funcionária dos correios reformada há apenas alguns anos, desde que ele próprio se 

aposentara também. Nenhum dos dois tinha filhos. E eu andava na casa dos vinte, vivia 

sozinho, não tinha ligação a ninguém e quase não tinha amigos e acho que, por vezes, 

ambos gostavam de imaginar que eu seria filho deles. Percebia isso pela forma como 

ficavam um ao lado do outro, à porta de casa, a ver-me sair de manhã para o trabalho. Ou 

ainda, pela forma como vinham também ao jardim deles quando eu estava a aparar a relva 

ou a podar uma árvore no meu e eles me observavam, de novo, lado a lado e em silêncio, 

e, quando eu parava com o que estava a fazer, acenavam timidamente. E eu fiz-lhes a 

vontade e passei a tratá-los por René e Berthe e eles a mim por Michael, mas, apesar disso, 

ainda nos tratávamos por você. 

No passado, René tinha tido uma loja de fruta e legumes e um dia, ao abrir e 

descaroçar um abacate muito à pressa, teve o azar de lhe escorregar a mão no caroço, de 

forma que a ponta da faca lhe furou o olho. Ou melhor, não só lhe furou o olho como o 

atravessou, motivo pelo qual o nervo óptico não teve salvação e também o interior do olho 

cicatrizou de uma forma tal que os médicos lhe recomendaram o olho artificial, com 

melhor aspecto e mais fácil de tratar. 

 

Temos de levar as coisas com calma, é esta a minha filosofia. Por isso, não perguntei 

imediatamente o que se tinha passado desta vez. Desde que René usava a pala no olho, 

alguma coisa se tinha modificado. Agora via Berthe praticamente todos os dias a estender 

roupa, o que antes só fazia uma vez por semana e, frequentemente, observava a forma 

como René, usando luvas de borracha e protecções de plástico nos sapatos, desinfectava os 

móveis do jardim com uma garrafa de lixívia, onde antes deitava simplesmente meia 
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garrafa de detergente. O cheiro passava para o lado de cá, para o meu terraço. Digo o meu 

terraço porque em todo o caso desempenho a função de guarda da casa para o proprietário, 

que está a morar no estrangeiro e, por isso, pago uma renda baixa. René e Berthe, pelo 

contrário, eram os legítimos proprietários da bonita casa do lado. Nessa altura, trabalhava 

num restaurante pouco antes da saída da auto-estrada para a nossa vila. Deixei passar três 

semanas até fazer o convite para almoçar, não queria estragar tudo por ser considerado 

inoportuno. Além disso, tinha de dosear bem os convites já que só me podia permitir fazê-

los porque no restaurante usufruía de um desconto para empregados. Por isso, fiquei 

contente por os meus vizinhos terem voltado a aceitar sem condições e terem cumprido a 

parte deles no nosso pequeno ritual: este previa que depois de almoço eu iria a casa de 

René e Berthe tomar café e comer bolo. 

 Vi-os a entrar no parque de estacionamento e, como sempre, era Berthe que 

conduzia. Reparei que em vez da anterior cobertura de pele, utilizavam agora uma 

protecção para o volante em plástico transparente. René, que é pequeno e atarracado, veio 

vacilante ao meu encontro. Parecia andar com dificuldade. Só com lentidão conseguia 

colocar um pé à frente do outro, ficando as pontas dos pés voltadas para dentro. Em cada 

passo deixava o peso do corpo sobrecarregar o pé em descanso o maior tempo possível, 

para depois o passar para o outro, imediatamente antes de o pousar. Com isto, o corpo 

ficava-lhe rígido e imóvel, uma peça hirta colocada sobre a perna e que se movia de um 

lado para o outro ao ritmo dos passos. Parecia quase que não confiava na terra debaixo dos 

pés e que queria evitar qualquer contacto desnecessário com ela, ou ainda que a superfície 

sobre a qual se movia poderia desabar a qualquer momento. 

 Berthe parecia, como sempre, ter saído da cama sem se pentear nem se lavar, ter 

deixado simplesmente cair a camisa de dormir e ter-se enfiado no primeiro vestido que 

conseguiu encontrar. Sem meias, usava umas pantufas de pelúcia cambadas e de sola de 

borracha e, apesar de o Outono estar a chegar e de estar frio, trazia um vestido de Verão 

que, ainda que envolvesse o seu corpo maciço com muito tecido, a verdade é que ficava 

apertado nos locais decisivos e, assim, o peito deformado arredondava-se para fora, de 

maneira que ela tinha de entrelaçar as mãos sobre a barriga, como que disfarçadamente, 

para o apoiar a partir de baixo. Por vezes, levava as mãos ao cabelo eriçado, esforçando-se 

por esconder o couro cabeludo rosado. 

 Estendi a mão a René para o cumprimentar e ele fez o mesmo após uma pequena 

hesitação, mas não pegou na minha mão, muito menos a apertou: encostou a palma da mão 

à minha, quase sem se tocarem, para imediatamente a retirar; fê-lo com uma rotação 
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rápida do pulso, depois deixou a mão suspensa a pouca distância da costura das calças, 

rígida e com os dedos muito direitos, como se tivesse de reprimir a necessidade de as 

limpar ali. Tanto Berthe como René cheiravam intensamente a sabonete. 

 Estávamos sentados à janela, através da qual podíamos ver a colina lá em baixo, 

sobre uma densa enfiada de pinheiros inclinados, por trás, estendiam-se até ao horizonte 

campos cobertos de restolho amarelo. Vieram as bebidas; tinha sugerido um vinho branco 

leve, mas René preferiu uma cerveja, tinha efeitos calmantes por causa do lúpulo, explicou 

ele e, enquanto encetávamos uma conversa inofensiva acerca da vista sobre a planície 

baixa que nos rodeava, que infelizmente era pouco variada, lembrei-me de como fiquei 

assustado quando vi René de muito perto pela primeira vez. Tentei fixar o olhar dele e 

primeiro pensei que era estrábico, até que percebi que apenas um olho tinha vida, se movia 

e se dirigia para quem tinha em frente, enquanto que o outro devia estar paralisado ou era 

artificial. Porém, eu tinha a sensação de que também o globo ocular esquerdo errava à 

procura de alguma coisa que pudesse fixar. A impressão advinha do facto de o olho estar 

projectado para fora, empoleirado na margem da sua órbita, e de haver uma massa de pele 

franzida em pregas que o segurava aí. Não queria que René notasse o meu susto; 

perturbava-me que ao olhar dele estivesse ligado este olhar arregalado, simultaneamente 

irrequieto e passivo, e, não tendo eu a certeza de quando René estava a olhar para mim, 

sem que o pudesse evitar, colou-se à minha cara um sorriso hesitante, preparado para se 

abrir e mostrar os dentes a qualquer momento. 

 Agora, tendo à frente a pala preta sobre a qual nenhum de nós tinha querido falar 

até aquele momento, o problema estava resolvido, na medida em que a minha 

concentração se dirigia apenas para o olho que restava, o direito, e parecia-me notar que 

também Berthe olhava apenas para o único olho de René; tal como era habitual, ambos me 

pediram para lhes escolher o prato, o que eu fazia de bom grado; para Berthe, escolhi 

vitela estufada, para mim, lombo de vaca, e para René truta ao vapor e, infelizmente, só 

depois percebi o meu erro. Não me tinha lembrado de que o peixe tinha uma cabeça com 

olhos. Depois era tarde demais, o olho estava à frente de René, esbugalhado, sem pálpebra, 

um lago pequeno e bem delimitado de geleia leitosa e seca, com uma mancha escura lá 

dentro. Se lhe espetássemos cuidadosamente o dente do garfo, seria possível empurrar a 

mancha dura contida na geleia de um lado para o outro, e, ao fazê-lo, pensar numa folha 

de nenúfar. Queria distraí-lo daquilo. 

“Quer provar o vinho húngaro?” 

Ele não ouviu. 
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“René?” 

Berthe olhou para mim e abanou a cabeça sem dizer uma palavra, mas eu não desisti. 

“René, posso oferecer-lhe um gole de vinho?”  

Ele olhou para cima deixando o olho do peixe, eu apontei para o meu copo e fiz um 

gesto convidativo com a mão.  

René riu em solavancos intermitentes e um pouco roucos. 

“Por favor, experimente”, e repeti o meu gesto. 

O olho saudável de René viajou de mim até ao copo de vinho e voltou. 

“Isso não o incomoda?” 

“Nem um pouco.” 

René pegou no copo estranho com um movimento largo, segurou-o à sua frente a 

alguma distância, mediu-o com o olho e depois levantou o polegar e o dedo indicador da 

mão esquerda, que estava livre, para limpar a borda do copo no sítio onde o iria levar à 

boca. Por fim, tomou um gole, muito cautelosamente, um gole muito pequeno. De novo, 

fez deslizar por entre o polegar e o dedo indicador a borda do copo, humedecida pelo 

vinho e pelos seus lábios, examinou o sítio, desconfiado, mexeu-se impaciente de um lado 

para o outro na cadeira, lançando, ainda, mais um olhar céptico ao copo e pô-lo no sítio.  

“Muito obrigado”, disse ele, inclinado para mim, pestanejando, “muito bom, 

mesmo muito bom”. 

 O olho saudável vagueava nervosamente sobre a mesa e para lá da janela; em 

seguida, René esfregou firmemente a boca com o guardanapo, depois de ter engolido 

alguns bocados apressadamente, sem mastigar, e de não ter reagido às nossas observações 

acerca da qualidade da carne em geral, e desta em particular, e, pegou novamente no meu 

copo, desta vez com a mão esquerda, e, segurando-o contra a luz, tentou limpar de novo 

com os dedos da mão direita o sítio pelo qual tinha bebido; Assim, começou por esfregar a 

borda exterior com o polegar, depois a interior com o dedo indicador, a seguir com o dedo 

indicador e o do meio, para, por fim, andar com a base do polegar à volta do exterior da 

borda; ao mesmo tempo, fazia uma expressão infeliz e desgastada, a boca contraía-se e o 

olho com vida inchava e ficava vermelho e a mão esquerda comprimia-se 

convulsivamente em torno do copo. 

 “René, olha só!”, Berthe quase gritava apontando lá para fora, para os pinheiros, 

para onde tinha voado, tempestuosamente, um bando de gralhas de corpos pesados e 

escuros, instalando-se nos ramos de forma que também estes baloiçavam, para cima e para 

baixo, como se tivessem asas. 
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 René sobressaltou-se, surpreendido, seguiu o olhar dela e colocou o copo no sítio, 

lentamente e com repugnância, pingas de suor brilhavam-lhe na testa e a mão direita 

repousava trémula na toalha de mesa, com o dedo indicador e o dedo do meio curvados.   

 

Cerca de uma hora mais tarde, estava eu sentado no sofá de canto almofadado dos meus 

vizinhos. Berthe trouxe para a sala-de-estar as fatias de bolo já cortadas, em dois grandes 

pratos redondos, e colocou-as em cima da mesa. Sobre cada um havia película aderente, 

que Berthe prendera debaixo do prato. Por um momento, ficámos os três sentados em 

silêncio à volta do bolo assim protegido do ambiente envolvente e, por fim, Berthe disse: 

“É por causa das moscas”, e tirou da vitrina um mata-moscas e fê-lo cair certeiramente 

sobre uma mosca minúscula que tinha acabado de aterrar no braço do sofá. Depois de um 

rápido olhar para René, sacudiu com o mata-moscas o bicho esmagado para o chão, onde o 

cão, um bassê extraordinariamente magro, o lambeu uma vez, para depois o engolir. Até 

agora, ainda não me tinha atrevido a fazer qualquer alusão, mas, em algum momento, teria 

de abordar o assunto, fazer avançar um pouco as coisas. Tal como o olho perdido, o cão 

parecia ser uma boa oportunidade. Não suporto cães, mas queria que eles vissem que era 

uma pessoa afectuosa, com uma veia caridosa. Até agora, ainda não tinha conseguido 

marcar pontos com o bassê, que respondia pelo nome de Yvonne. Cada vez que eu estendia 

a mão para ele, Yvonne puxava cautelosamente os beiços para trás. Berthe levantou a 

película aderente. Eu peguei numa fatia de bolo e coloquei-a no meu prato. O garfo de 

bolos era de plástico.  

 René nunca tinha sido um grande conversador, Berthe, pelo contrário, gostava 

muito de cavaquear, e, quando vi que o queixo de René tinha caído sobre o peito, 

provavelmente em consequência da fatigante actividade digestiva, e que, da mesma forma, 

a única pálpebra também descia e, a juntar a isto, Berthe observou: “Pobrezinho, já não 

está habituado a esta agitação, quase não saímos de casa”, enchi-me de coragem e 

perguntei num tom baixo, mas, não demasiadamente íntimo: “o que se passou”. 

 Berthe calou-se e olhou para baixo, para debaixo da mesa onde estava deitado o 

cão, com o seu pêlo brilhante. Por fim, soltou-se do seu peito um suspiro gemido e ela 

disse inquieta: “Sabe, Michael… sabe, os únicos parentes que nós ainda temos são o irmão 

de René, Götz, e mulher dele, Greta. 

 De facto, não posso dizer que estas palavras me tenham deixado satisfeito, 

deixaram-me até num certo estado de choque: era a primeira vez que ouvia falar deste 
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irmão. Pelo menos, depois de mais um suspiro, Berthe acrescentou que a cunhada Greta 

tinha morrido há pouco tempo, sem deixar filhos. Respirei de alívio.  

 E Berthe começou a narrar o trágico acontecimento que se tinha desenrolado há 

pouco tempo, numa pequena cidade, apenas a algumas centenas de quilómetros. 

 

Greta era uma mulher muito bonita e Götz amava-a de uma forma impossível de 

descrever, apesar de ela o tratar como se ele fosse um criado. Quando Greta morreu, Götz 

enfiou-se no apartamento como um cão, e não deixava ninguém aproximar-se dele. Pediu 

apenas que René fosse para lá e que o ajudasse com a questão do funeral. “René, lembras-

te.” 

 René tinha as mãos cruzadas na barriga, o olho fechado, o queixo caído sobre o 

peito.  

 Foi para casa de Götz e esperava encontrar o apartamento num estado 

correspondente a uma situação de desnorte e dor, mas enganou-se. A louça fora lavada, o 

chão varrido, até as almofadas em cima do sofá estavam no sítio. René sentiu-se confiante. 

Abraçou o irmão, deu-lhe umas palmadinhas nas costas e não deu importância à postura 

curvada, nem à expressão esquiva do seu olhar. René teve de pernoitar no sofá da sala-de-

estar, também não estava à espera de outra coisa, e nem lhe tinha ocorrido dar uma 

olhadela ao quarto do casal, onde, presumia ele, Greta tinha falecido em paz. 

 Entre a morte dela e o enterro terão decorrido cinco dias. René estava há dois dias 

em casa de Götz e não tinha muito que fazer, a agência funerária ocupava-se de tudo: da 

participação do falecimento, da escolha do caixão, da conversa com o padre, do elogio 

fúnebre, dos arranjos florais. Quando Götz queria ficar sozinho no quarto, René ia passear, 

dava muitos passeios; por vezes, ouvia o irmão a falar consigo mesmo através da porta 

fechada e, depois, chegou o terceiro dia. 

 Tocaram à campainha de manhã cedo e, à porta, estava um homem vestido de preto 

que queria ir buscar o cadáver. Que cadáver, perguntou René, e então, ouviu atrás de si a 

porta do quarto a bater com estrondo. O homem vestido de preto sorriu amavelmente. Dois 

dias são o máximo. A dor da despedida, tudo bem, mas mais do que isso não lhe podemos 

deixar a defunta. 

 Götz só abriu a porta do quarto depois de eles terem ameaçado chamar os 

bombeiros. Deitada na cama de casal, estava Greta, pomposamente vestida com a sua saia-

casaco de sair vermelha adornada com veludo, por baixo da qual espreitavam para fora as 
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pontas da combinação, as suas jóias de granadas à volta do pescoço e nos dedos, e com os 

sapatos de domingo bem polidos. Götz estava acocorado atrás da porta. 

 O homem vestido de preto deu a Götz mais um pequeno adiamento para que se 

despedisse uma última vez. Este nem reparava em René, com a face a arder, só via Greta 

deitada à sua frente. Deu um passo tímido e involuntário em direcção a ela, esticou a mão 

sorrindo de uma forma um pouco infantil, depois beijou-lhe a cara, cuidadosamente 

primeiro, a testa, as pálpebras, as bochechas, a boca, por fim, sacudido pelo desespero e 

sem qualquer constrangimento. Acariciou-a e lambeu-a, babou-a e trincou-a e começou a 

chorar, lágrimas que lhe corriam pelas bochechas e pingavam nas pálpebras de Greta, 

esborratando a cara pintada dela e que fizeram com que as suas feições se diluíssem, de 

forma que parecia que também ela chorava e que Götz a tinha devolvido à vida. Depois, 

ela desapareceu por detrás de toda a humidade, a sua cara dissolveu-se e diluiu-se, e Götz 

deixou-se cair na cama, percebendo que ela estava morta.  

 

Berthe parou e olhou para o outro lado, para René, que dormia no sofá. De cada vez que 

ele expirava o lábio inferior tremia-lhe e algumas bolhas de saliva rebentavam sobre ela 

brilhando húmidas. 

 

Já não bastava que René tivesse vivido com a morta no mesmo apartamento, sem saber, 

ainda teve de aguentar que Götz, depois de a esposa ter sido entregue ao homem vestido 

de preto, e por veneração à morta e ao último contacto com ela, não tomasse banho, nem 

duche, e que nem mesmo as mãos lavasse. Ele beijou, abraçou e apertou René, enquanto 

este teria preferido encolher-se na própria pele, esta camada exterior envenenada, 

descamar-se como uma cobra, uma muda de pele depurativa. Götz, ele próprio também 

apático, providenciava o essencial para ambos: barrava pães com banha e abria latas de 

conserva. René esquivava-se. O vapor do café cheirava-lhe a cadáver, e, cada pedaço de 

comida era para ele como se tivesse na boca um bocado de carne da defunta. A respiração 

arrefecida de Greta atravessava o apartamento, estava por todo o lado, e Götz era o seu 

médium. René tomava banho várias vezes por dia, lavava continuamente a cara e as mãos 

e quase não se atrevia a respirar. Por fim, sucumbiu.  

 Quando, dois dias mais tarde, Berthe chegou para o enterro, René estava deitado no 

sofá com febre alta. Nunca antes o tinha visto doente. Ele recusava todos os alimentos e 

nem o médico, chamado a casa, conseguiu que engolisse algum medicamento, até que, por 

fim, teve de lhe ser injectado um sedativo.  
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Berthe limpou o suor da testa.  

 “E depois” disse ela, “depois, eu vi o olho pousado na mesa. Na cara dele 

entreabria-se o buraco vazio insuficientemente tapado por uma pálpebra trémula que caía 

em pregas. Sempre que o olho era tema de conversa, sempre que um de nós o queria 

obrigar a pôr de novo o olho, todo o seu corpo se retesava numa agitação repulsiva. Por 

fim, confidenciou ao médico que lhe era impossível voltar a adicionar ao restante corpo 

este corpo artificial, que um dia tinha sido parte do seu próprio corpo e que, por isso, no 

fundo já não era um corpo artificial, mas sim parte do seu próprio corpo, que lhe era 

impossível, porque este tinha sido exposto sem qualquer protecção ao ar infectado de 

cadáver, e ficara também ele há muito infectado, tanto mais que o seu irmão Götz, com 

uma intenção inteiramente carinhosa, todas as manhãs limpara e polira com um trapo 

macio o olho deixado durante a noite em cima da mesa da sala; trapo esse que, era o que 

René se via forçado a supor, tinha servido também para limpar o pó e lustrar os móveis e 

objectos no quarto do cadáver, se é que não mesmo diversas peças de roupa e adorno da 

morta não foram limpas e esfregadas com este mesmo trapo, ou talvez até mesmo a 

própria morta tenha sido lavada e purificada com ele, com este trapo, com o qual depois 

Götz pôs a brilhar o olho dele, o olho artificial de René que, no entanto, tal como já foi 

dito, era como se fosse o seu olho carnal, e, precisamente devido a estas circunstâncias, era 

impossível a René voltar a pegar neste olho, muito menos pô-lo, nem mesmo vê-lo outra 

vez ele queria, era como se tivesse de olhar para um olho de cadáver e colocar um olho de 

cadáver, isso é que ninguém o podia obrigar a fazer. Depois deste discurso, fechou o olho 

saudável que lhe restava e caiu numa convulsão febril, que fazia com que os seus 

membros estremecessem enquanto dormia. 

 

Nesta altura Berhe parou, e, durante algum tempo, reinou um profundo silêncio entre nós. 

Quase como se a atmosfera que nos rodeava tivesse alguma coisa de corpórea, que nos 

paralisasse os movimentos e a respiração. Quase como se o próprio tempo tivesse parado, 

um momento apenas. Depois Berthe levantou-se, dirigiu-se ao armário da sala-de-estar, 

abriu uma gaveta e retirou de lá um saquinho de plástico. Pousou o saquinho em cima da 

mesa. Era transparente e continha o olho de René.  
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Estávamos sentados à volta da mesa e observávamos o olho e o olho observava-nos. Dito 

mais exactamente, o olho observava-me a mim, tinha rodado para um lado, a pupila tinha 

rodado para um lado e olhava fixamente para mim. 

 “Não consigo deitá-lo fora”, Berthe quase sussurrava e temi que fosse começar a 

chorar. “Ele não sabe que o guardei. Mas eu morei tantos anos com este olho que, de certa 

maneira, também é o meu olho. Quando René olhava para mim, depois com este olho…” 

Fez uma pausa e respirou fundo. 

 “Você é um vizinho amável e solícito, Michael.” De novo uma pausa. “Quase 

poderia ser nosso filho.” Sentia o meu coração a bater mais rápido. Já me estava a preparar 

para uma resposta, mas contive-me a tempo. 

 “Será que lhe posso pedir um favor.” 

 Acenei com a cabeça, em silêncio. 

 “Será que me poderia guardar o olho.” 

 

Levantei-me para ir à casa-de-banho. O cão de pêlo brilhante farejou atrás de mim e, mal-

humorado, montou guarda à porta. Contemplei a minha cara ao espelho e lavei 

cuidadosamente as mãos, levantei a tampa da retrete e olhei fixamente para o aro. Sentei-

me e não me apressei, contando lentamente do número cem para trás. Uma gota de suor 

correu-me pelo pescoço abaixo e infiltrou-se na gola da camisa. Quando acabei, voltei a 

lavar as mãos e regressei à sala-de-estar, onde entretanto tinha caído a noite.  

 

À despedida, René passou a mão sobre a superfície interior da minha mão e disse: “Espero 

que nos vejamos mais vezes”. Sorri sem responder. Durante um momento, deixei a mão 

esticada, pendendo junto às minhas calças, enquanto a outra empunhava, no bolso do 

casaco, o saquinho com o olho. Queria dizer mais alguma coisa, mas tinha-me esquecido 

do que era. Atravessei o jardim de cactos e passei para o outro lado, para a casa mobilada 

que não me pertencia. René e Berthe acenaram-me com as mãos apenas meio erguidas, 

por detrás da porta de jardim de ferro forjado. 
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Mink 
 

 

Ao longo dos dias que durou a viagem, os pensamentos não deixaram de se lhe fixar 

continuamente na infelicidade que deixara para trás. Quando se sentia cansado, procurava 

um lugar para estacionar e dormia no carro, nunca mais de três, quatro horas. Depois 

acordava por si e lançava um olhar pelo espelho retrovisor, para ver se alguma coisa se 

tinha modificado. Tudo quanto possuía ainda cabia na mala e no banco traseiro do seu 

Opel. Gostava de estar em viagem, distraía-o, fazia grandes desvios pelo campo e esperava 

que, até alcançar a cidade, estivesse suficientemente calmo para se encontrar com Helen. 

 

Arranjou um quarto barato e sem pequeno-almoço numa pensão de vários andares. A rua 

de arvoredos era tão sossegada, que podia dormir de janela aberta. Mas, a maior parte do 

tempo, ficava acordado. Não sentia dor alguma. 

 Nos dois dias que se seguiram, vagueou pela cidade e percorreu longos trajectos a 

pé, para poupar o dinheiro do metro. Helen podia até estar casada há muito tempo, ter 

filhos. Se calhar ia perturbar-lhe a paz, seria uma recordação totalmente indesejada de um 

passado que ela queria esquecer. Nem sequer um fato novo podia comprar, mas pelo 

menos podia ir ao barbeiro. Tinha sido Helen quem lhe pusera a alcunha. Devera-se aos 

cabelos castanhos e bastos, que lhe caíam sobre a testa numa poupa grossa. Quanto a isso, 

não tinha havido alterações. 

 No dia seguinte, chovia. Ficou quieto na cama, deixando o tempo passar. E 

surpreendeu-se com a forma como ele podia passar, como tanto tempo podia passar, sem 

que o sentimento que o corroía desaparecesse. 

 De cada vez que se virava para o lado na cama, o seu olhar recaía sobre a fina lista 

telefónica com capa de plástico e publicidade estampada, que tinha colocado junto ao 

telefone, em cima da mesinha de cabeceira. Lá dentro estava o número de Helen. 

 

Pensou cuidadosamente naquilo que lhe ia dizer e, sobretudo, em como lho ia dizer. Um 

negócio fracassar pode acontecer a qualquer um. Não tinha sido culpa dele. Irina tinha 

feito férias algumas vezes naquela aldeiazita da costa francesa e acabou por ter razão 

quanto à afluência de veraneantes; a estação balnear tornara-se mais procurada de ano para 

ano. Tentaram primeiro uma loja de electrodomésticos: chaleiras eléctricas, máquinas de 



 70

barbear, torradeiras, mini-televisões portáteis, rádios receptores. De início, não correu 

nada mal, mas, a dada altura, apesar de o número de veraneantes não ter parado de crescer, 

a procura parecia ter-se esgotado. Ainda resistiram alguns meses, depois tiveram de 

fechar. Mais uma vez foi Irina que teve a ideia da lavandaria automática. Desta vez, 

tiveram prejuízo desde o início: com as receitas que entravam, não conseguiam sequer 

pagar as prestações das máquinas. O ambiente na localidade mudou e um Verão chuvoso 

despoletou nos turistas estrangeiros instintos destrutivos imaturos. Mink e Irina 

encontraram as máquinas de trocar dinheiro arrombadas; as ranhuras para as moedas 

obstruídas eram um mal menor, uma vez, derreteram queijo fatiado no tambor do secador, 

outra vez, meteram um gato pequeno na máquina de lavar e despejaram sumo de cereja 

nos reservatórios. 

Depois de mais meio ano em que injectaram no negócio o que restava do dinheiro de 

Mink, não lhes ficou outra saída, senão fechar a loja.  

Todo o dinheiro que Mink tinha investido no negócio desaparecera, a pequena 

herança diluíra-se. Tinha sido uma sorte o banco não lhes ter concedido crédito, senão, 

neste momento, haveria ainda um monte de dívidas para pagar. Era apenas uma questão de 

tempo até que se recompusesse. Não queria dinheiro de Helen, queria apenas falar com 

ela, com alguém que lhe pudesse dar um conselho, algumas dicas. Na sua qualidade de 

advogada, com certeza que conhecia meia cidade. Um emprego mediano e, 

simultaneamente, poderia até talvez terminar os estudos. Em todo o caso, era isto que ia 

dizer a Helen com um sorriso que forçaria, fora apenas uma pedra no meu caminho, não 

era o fim. 

 

Foi à casa-de-banho e, enquanto urinava, pigarreou três ou quatro vezes com toda a força 

que conseguiu. Desde que partira em viagem, não falara com mais ninguém para além de 

um gasolineiro, dois ou três empregados de mesa, a proprietária da pensão e o barbeiro. 

Por vezes, cantarolava acompanhando uma ou outra canção do rádio, and now I’m set free, 

I’m set free, pequenos pedaços de frases, I’m set free to find a new illusion. No barbeiro, 

pedira um corte de cabelo curto, e o rapaz do balcão curvou-se para ele e perguntou “como 

disse” e ele reparou que a sua própria voz se tinha perdido algures no seu íntimo: uma 

fonte que seca, quando não é usada. O susto da própria imperceptibilidade. Apoiou-se no 

lavatório, olhou para o chão, não se queria ver ao espelho. 

 

“Helen, daqui fala o Mink.” A alcunha que tinha deixado de usar há anos. 
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“Mink…“ era uma exclamação tipicamente “à Helen”, guinchada, admirada, nem 

estupefacta, nem desagradavelmente surpreendida.  

“Nunca pensei que o teu número ainda fosse o mesmo.” 

“Agora podes levá-lo”, ela riu, “para onde quer que vás. Toda a tua vida o mesmo 

número de telefone. Prático, não é. O que fazes tu, onde estás, como estás.” 

“Isso são perguntas demais de uma vez só. Estou na cidade. Podíamos encontrar-

nos.” 

Ela hesitou durante uma, duas palpitações do coração. 

“Claro. Claro que podemos. A Irina também está contigo?” 

“A Irina está…não, separámo-nos.” Passou cautelosamente a mão pela cara.  

“Então estás sozinho.” A voz dela era agora segura e determinada. “Hoje à noite 

tenho um show.” 

Ele não percebeu.  

“Sim, um show, ou antes, uma peça com música, já sabes, teatro, uma sala 

pequena, por cima do Sabato-King-Club, uma coisa séria.” 

Ele ficou contente e prometeu ir. 

 

 

Helen estudava direito e, ao mesmo tempo, trabalhava como table dancer num clube 

bastante caro e extremamente exclusivo onde se encontravam turistas e os clientes com 

mais dinheiro do meio. Roça-fechos chamava-lhe Helen e ria às gargalhadas, com a 

cabeça para trás, roça-fechos, porque os homens não a podiam agarrar, mesmo que 

estivesse sentada ao colo deles, sem mais nada vestido além de uma tanga; metiam-lhe as 

notas debaixo dos fios estreitos e Helen ganhava bem. Conseguia financiar os estudos e as 

drogas. Parecia não precisar de ajuda; relativamente à vida privada, nunca existiu nada 

parecido com um namorado fixo. Mink gostaria de ter sido pelo menos confidente, mas 

nem sequer tinha a certeza do afecto dela; a ideia de que Helen pudesse amar alguém 

parecia quase impossível. Na realidade, vivia apenas para os estudos, por mais estranho 

que isso soasse.  

 Irina e Helen conheciam-se desde os tempos de escola. Irina tinha interrompido a 

licenciatura em economia depois de alguns semestres e, desde então, passou a trabalhar 

temporariamente na contabilidade de uma agência de transportes. Acerca de Helen, dizia 

cada vez com mais frequência: “Ela é uma pega. É uma maldita duma pega parasita, que 

nunca na vida trabalhou a sério. Nem sequer sabe como se pronuncia a palavra trabalho.” 



 72

 “Achas, porventura, que aquele trabalho lhe dá prazer?” perguntava Mink e Irina 

praguejava: “Achas, por acaso, que ela odeia aquilo que faz?” 

 Quando à noite ele ia a casa de Irina, por vezes esperava algum tempo no carro à 

frente do prédio. Não fazia mais nada para além de fumar dois ou três cigarros, ao mesmo 

tempo que olhava para cima, para a janela de Helen, um andar acima de Irina. Dois ou três 

cigarros, a maior parte das vezes eram o suficiente para verificar se Helen estava sozinha 

ou se tinha visitas. Ela nunca corria as cortinas. 

 Quando, por fim, Helen desapareceu numa clínica de luxo para fazer uma 

desintoxicação, nas melhores mãos e no ambiente mais agradável, essa pareceu ser a 

premissa definitiva para se poder apresentar ao último exame da licenciatura e para 

encerrar o passado. Por essa altura, Mink herdou de uma tia sem filhos uma pequena 

quantia de dinheiro. Teria sido mais do que suficiente para concluir os estudos com toda a 

calma. Mas Irina tinha outros planos. Ele interrompeu os estudos e partiu com ela. Nessa 

altura, perderam Helen de vista. Helen, que queria trabalhar como jurista na indústria 

cinematográfica ou numa editora discográfica. Não podia imaginar que ela agora fazia 

carreira como actriz. 

 “ O que é feito da tua obsessão pelo direito”, ela não respondera. Provavelmente, 

há muito que tinha o seu próprio escritório com vista para as docas e para o porto, 

provavelmente a pergunta era ingénua, de certeza que já deveria ter ouvido o nome dela 

num destes grandes processos crime relativos a questões de plágio, desrespeito dos direitos 

de autor, downloads ilegais de música na internet; e, como hobby, como outros jogam 

golfe, ela dá largas à mania do teatro. 

 Se ela lhe voltasse a perguntar por Irina, responder-lhe-ia que não sabia onde é que 

ela estava agora, nem o que fazia; e era verdade. Irina tinha-lhe chamado perdedor nato e 

tinha-o abandonado. Fora embora e deixara-o com uma erupção cutânea.  

 “ E hoje à noite, sobre o que é a peça.” 

 Helen, aparentemente divertida, emitiu um som gorgolejante. “Bem, é acerca de… 

table dancers.” 

 “Ah”, disse ele, “então é sobre ti. Sobre como tu eras antigamente.” 

 “É”, disse Helen. “É uma peça sobre mim. É decididamente uma peça sobre mim.” 

 

Ele foi à casa-de-banho para se arranjar. O eczema crescia um bocadinho mais todos os 

dias, como uma praga que se propaga cada vez mais, em terreno fértil, ocupava desde o 

maxilar inferior esquerdo até metade da bochecha. Não podia deixar crescer a barba, pois 
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isso apenas agravaria o eczema. Começou a barbear-se. Quando acabou, a face esquerda 

ardia-lhe e parecia coberta de florescente líquen roxo.  

 

A decoração era pobre e consistia num sofá, diversas poltronas e numa mesa de 

maquilhagem. As mulheres pisavam o palco numa roupa desportiva discreta. De 

sapatilhas, sandálias de sauna, calças de jogging e todas com uma t-shirt justa, davam a 

impressão de se tratar de donas de casa no clube de fitness. Primeiro Helen não estava. 

Das cinco, três eram claramente stripers profissionais, as outras duas eram actrizes, que 

deviam saber tanto de table dance como um peixe de apanhar ratos. E, assim, resultava 

numa mistura bizarra: stripers que agiam como se fossem actrizes a fazer de stripers, e 

actrizes que tentavam fazer de stripers que não eram actrizes.  

 Mink reparou no quão inseguras as dançarinas profissionais eram relativamente ao 

texto que lhes cabia; mas, apesar das suas frases decoradas soarem a falso, essa forma de 

declamar adequava-se a elas, era exactamente o que se esperava de uma table dancer e 

fazia-as, assim, parecer ainda mais autênticas. Pela sua simples presença física elas teriam, 

desde logo, sido superiores às colegas, mas, uma vez que se tratava de uma peça de teatro 

e elas queriam acima de tudo mostrar-se sérias, era-lhes impossível exibir-se de forma 

provocatória, como faziam normalmente no seu trabalho, e, por isso, não sabiam bem o 

que fazer com o próprio corpo, já que este não devia ser um meio erótico ou alvo de 

desejo. Actuavam com uma reserva intencional e ignoravam o público até ao ponto do 

desprezo. As actrizes, pelo contrário, jogavam os seus trunfos na superioridade da voz e na 

precisão do que faziam, mas não alcançavam a insensibilidade das profissionais, que 

constituía o fascínio delas. 

 A entrada em cena de Helen. Ela era a única que trazia tacões altos, com uma mini-

saia preta e um top dourado. Usava um penteado retro, cabelo à pajem, negro de azeviche, 

quase que a não reconhecia e ficou chocado quando reparou que devia ser uma peruca. Os 

cabelos eram demasiado lisos, demasiado perfeitos e os dela tinham sido sempre loiro 

escuro. Segurava o microfone e caminhou com ele para a ribalta, fazia de apresentadora. O 

corpo dela era magro, mas musculado. Era charmosa, segura, a cara transmitia orgulho, 

provocação e a boca dela…tinha esquecido como era bela e sensual. Mink encobriu a 

bochecha do eczema com a mão. Percebia em todos os seus movimentos o prazer que ela 

sentia no próprio corpo, a alegria quase infantil nos olhares dos espectadores, ela baloiçava 

de um lado para o outro com as longas pernas despidas, absorvia avidamente a atenção de 

tantos espectadores, parecia feliz, atrevida, mas, ao mesmo tempo, havia na sua voz um 
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som concomitante de dureza e um vestígio, um vestígio apenas, de demasiada distância, 

ou talvez troça, quase desprezo. 

 Não lhe iria poder dizer. Ela era admirável, aquilo que fazia era admirável e Irina 

tinha razão, ele era um falhado. Podia até dizer a si próprio que lhe era indiferente, mas 

sabia agora que nunca poderia falar com Helen sobre isso. Durante anos, imaginara o riso 

dela, um riso caloroso, envolvente, imaginara o que iria ser deles os dois e pensou de 

menos, bem de menos, naquilo que ela veria nele. 

 “Senhoras e Senhores, apresentamos hoje à noite os bastidores da table dance, o 

show por detrás do show, a verdadeira face da noite”, Helen teve as pessoas desde logo na 

mão e gozava o seu poder como animadora. Apresentou as mulheres nas suas personagens, 

o enredo da peça era simples. Por ordem, cada uma das stripers foi retratada com os seus 

problemas fictícios e, pelo meio, faziam-se insinuações irónicas de números de dança, 

quando uma das mulheres era chamada do camarim para fazer o seu show, deixando 

depois o palco verdadeiro. Helen era a única sempre presente e Mink seguia os 

movimentos dela que eram tão lascivos, como se estivesse sozinha consigo própria a um 

espelho, mas, por detrás disso, escondia-se uma irrequietude física, que tinha sobre ele um 

efeito sóbrio; a excitação dela, que nenhuma dramaturgia lhe exigia, era demasiado 

artificial; o efeito electrizante, que provinha dela, não conseguia iludir o facto de que o seu 

corpo poderia ser considerado corroído, se ela não tivesse treinado os músculos e tratado 

da pele. A revelação foi-lhe chegando muito paulatinamente e ele não queria acreditar, e 

depois gelou e sentiu um peso, como se um pedaço de metal glacial se lhe tivesse 

afundado no peito.  

 Quanto mais a noite se prolongava, mais impacientes se tornavam os espectadores 

e emanava deles uma curiosidade, uma expectativa insatisfeita, que correspondia ao 

nervosismo de Helen, que era gerada por ela e nela se repercutia. Mink, que estava sentado 

numa das filas da frente, sentia-o atrás de si. Virou-se, meio de costas, e observou o 

público. Os rostos estavam afogueados e tensos e, nas filas de trás, alguns até já se tinham 

levantado e, de repente, ele percebeu que não era a primeira vez que assistiam ao show, 

eles esperavam por qualquer coisa, tinham estado todo o tempo à espera de qualquer coisa, 

a representação crispada e o falar desajeitado eram apenas uma espécie de prólogo. 

Ouvem-se os primeiros assobios, a luz escurece e Mink volta-se para a frente e o seu olhar 

cruza-se com o de Helen, encontram-se apenas por um breve momento, um momento 

durante o qual Mink se assusta com a expressão que vê.  
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 Um foco de luz amarelo dourado dirige-se para ela, Helen atira o microfone para o 

lado e uma das dançarinas, uma preta pequenina, graciosa, mas de músculos pronunciados, 

aproxima-se. Juntas fazem um breve strip estimulante, até cada uma delas ficar apenas 

com um fio dental preto vestido. Helen empurra uma mesa quadrada que estava de um dos 

lados e chama para junto de si quatro mulheres do público - insiste que têm de ser 

mulheres. Cada uma das quatro tem de segurar um canto da mesa. Helen e a preta 

utilizam-na como pódio, abraçam-se, dançam uma enrolada na outra, pele contra pele. 

Mink segue as minúsculas gotículas de suor que correm pelos corpos cobertos de pó de 

arroz. Quer baixar os olhos, mas vê tudo. As mulheres que seguram a mesa têm de 

encostar as cabeças para trás para conseguirem ver as dançarinas. Helen e a preta deixam 

as suas línguas brincar uma com a outra, beijam-se, acariciam-se suavemente no peito, até 

que Helen se acocora, se deita para trás na mesa e deixa que a preta lhe massaje os órgãos 

genitais da mesma forma carinhosa. A preta ajoelha-se entre as coxas de Helen, de repente 

inclina-se para a frente, para afastar a tanga para o lado e acariciar o sexo de Helen com a 

boca, com a língua. A música toca mais alto, Mink passeia o seu olhar pelo corpo de 

Helen, não repara na preta, apetece-lhe chorar. Helen emite gritos de prazer e incita as 

mulheres a rodar a mesa para que todos a vejam. Mink imagina a forma cuidadosa como 

lhe pegaria na mão no jantar que se seguiria, para depois lhe fazer festas nos pulsos, na 

parte interior dos antebraços até os dedos lhe tocarem a curvatura dos cotovelos, a voz 

dele seria meiga, não faças asneira, não faças asneira, diria com a voz quase inaudível, 

apesar de nas curvaturas dos braços dela não se ver nada, absolutamente nada, ele sabe que 

as marcas há muito que são noutro lado, nos flancos, já nem sequer estão tapadas pela 

única peça de roupa, no pescoço, escondidas debaixo dos cabelos da peruca, na parte 

interior das algemas dos tornozelos, and now I’m set free, I’m set free, now I can see, what 

in the world has happened to me, não podia ser em vão, era a vida dela, a vida deles os 

dois, a única que tinham e nem um único dia jamais se repetiria. Helen levanta-se e puxa a 

preta para si. Em seguida, de forma inesperada, Helen guincha alegremente “um, dois, 

três” e as duas gritam ao mesmo tempo “fiiistfucking” e a preta tira uma luva cirúrgica 

muito fina debaixo da mesa, onde está presa com fita-cola, sopra lá para dentro e coloca-a 

cuidadosamente na mão direita, cerrando o punho e erguendo-a demonstrativamente sobre 

a cabeça das duas. Helen tira a tanga, afasta lentamente as pernas e a preta ajoelha-se de 

novo entre as suas coxas. Lambe o sexo de Helen com devoção e as pernas de Helen 

tremem nos tacões altos, depois a preta ergue o punho enluvado, grita “black power” e 

introdu-lo profundamente em Helen. Helen rejubila, a mesa roda, o punho está cá fora 
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depois de um round, a luva arrancada, Helen e a preta dão as mãos e, rindo, erguem-nas 

como dois boxeurs depois de uma luta suada, as quatro mulheres que seguravam a mesa 

aplaudem coradas, a música final entoa alto sobre as suas cabeças, os espectadores 

acotovelam-se de pé nas filas. Helen faz uma vénia e, ao sair, o seu olhar espraia-se sobre 

a cara de Mink.  

 

Ele está à espera no parque de estacionamento por detrás do clube. Uma das mulheres vem 

ter com ele lá fora, à noite. Ele quer evitá-la. “É você o Mink? A Helen mandou dizer que 

hoje não pode ir jantar.” 

 “Ela disse porquê”, pergunta Mink sem esperança.  

 A mulher abana a cabeça. 

 E, sem que lhe fosse pedido, acrescenta, “nas próximas três semanas ainda 

actuamos en suite.” Mink acena com a cabeça. 

 

Na manhã seguinte, põe-se a caminho. O nevoeiro paira sobre os vales, escolhe uma 

pequena estrada secundária que, segundo o mapa, deverá desembocar na estrada litoral a 

qualquer momento, perde-se, leva horas para chegar junto do mar. Mais tarde, senta-se na 

margem de uma falésia, que desce alta e íngreme, para a água, sopra um vento frio, olha 

longamente para lá das ondas revoltas, abaixo dele, na praia, um rapazinho brinca com o 

cão. Observa-os e fuma dois, três cigarros. Depois, segue viagem.  
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Happy Slovenia 
 

Queriam estar à noite numa festa de aniversário e ainda tinham imenso tempo. No entanto, 

fizeram os 400 km em três horas apenas. Só uma vez, perto da fronteira, o homem travou 

para abrandar a velocidade e virou para um parque de estacionamento. Saiu do carro, 

circundou-o uma vez e foi testando a pressão de cada um dos pneus, com um pontapé. A 

rapariga observava-o pela janela. Tinham sido os amigos dele a convidá-los e a arranjar o 

apartamento, que era para alugar nas férias e que estava desocupado e onde poderiam 

pernoitar. Estava entusiasmada com o fim-de-semana numa cidade estrangeira. O homem 

estava de pé atrás do carro e olhava pela janela traseira para o colchão de ar cheio, 

atravessado no banco de trás. De volta ao carro, meteu o mapa de estradas e um guia da 

cidade no compartimento em frente ao pára-brisas. Depois, estendeu a mão para debaixo 

do lugar dele e tirou de lá um boné de basebol, que estendeu à rapariga.  

 “Põe-no.” 

 Ela olhou-o de soslaio. 

 “Porquê.” 

 “Não gostas do boné”, disse ele.  

 Ela fez o que ele queria. No boné estava escrito Happy Slovenia. 

 

Tudo decorreu sem incidentes. Quando estacionaram em frente ao número da casa que 

lhes tinha sido indicado, o sol ainda brilhava. Durante um momento ficaram sentados, 

imóveis. Um pré-fabricado de quatro andares, a fachada embelezada com quadrados 

vermelhos e azuis.  

 “Depois visitamos a cidade”, disse o homem.  

Já aqui tinha estado algumas vezes. 

 Foram pedir a chave à vizinha. A rapariga entrou no apartamento primeiro e o 

homem voltou a descer as escadas para ir buscar a bagagem. Deixou ficar no carro o 

colchão de ar.  

 Quando regressou, trazia dependuradas ao ombro as malas de viagem e nas mãos 

uma caixa de cerveja em lata com um saco de papel por cima. Encontrou-a sentada na 

cozinha. Tinha inclinado a cabeça para trás, fechado os olhos, as mãos entrelaçadas por 

baixo do tampo da mesa. Em frente a ela estava pousado um exemplar do Slovenske 

novice com uma mancha na página do rosto, como uma gota de sangue do tamanho de 
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uma cereja. O homem olhou à sua volta, viu o frigorífico entreaberto, vazio e escuro. 

Procurou a ficha e a unidade de refrigeração e a luz no interior começou a funcionar. O 

homem tirou da caixa uma lata de cerveja e pôs as restantes a refrigerar. Encostou-se ao 

frigorífico, observando alternadamente a rapariga e a mancha vermelha que fazia ondular a 

fina folha de papel de jornal. Com dois dedos tirou, do saco de papel um dos dois pastéis 

polvilhados de açúcar, colocou-o num prato e estendeu-o à rapariga com cuidado, como se 

temesse despedaçá-lo.   

 “São as melhores Gibanicas de toda a cidade.” 

 Olhou mais algum tempo para os olhos fechados da rapariga. Depois acendeu um 

cigarro, saiu e fechou-se na casa-de-banho.  

 

Eram três compartimentos pequenos: a cozinha com uma passagem para a sala, um 

escritório com uma secretária e estantes, e um quarto de dormir. Junto à janela, havia uma 

cama estreita de madeira rústica. A rapariga sentou-se na borda. A roupa de cama era 

branca, o edredão dobrado ao meio estava preso nos cantos da cama. Ela passou-lhe a mão 

por cima. 

 O homem chegou com a cerveja na mão. Despira o casaco, a parte superior dos 

braços tinha tatuada uma águia de um lado e uma sereia do outro.  

 “É muito pequena para nós”, disse a rapariga e apontou para a cama. 

 “Não podemos usar o quarto. Tens açúcar à volta da boca”, respondeu o homem.  

 “Mas então onde vamos dormir.” 

 “Ela não quer que andemos por aí a bisbilhotar.”  

“Mas então onde vamos dormir.” 

“Trata-se da privacidade dela, do que é mesmo dela, percebes.” 

Colocou o lábio inferior sobre o superior e procurou limpar a borda de açúcar com 

a língua. O olhar dela era o de uma criança a quem se prometeu um gelado e a quem 

depois se disse que não havia dinheiro para o comprar. Foi para a sala de estar.  

 O sofá era uma grade de ripas com os cantos apoiados em quatro tijolos e um 

colchão. Havia outro colchão encostado à parede a servir de encosto. Ambos estavam 

cobertos por uma espécie de carpete fina de algodão tecido, cujas franjas pendiam para o 

chão.  

 “Parece já ter sido usado na casa-de-banho.” 

 O homem riu, o riso veio das profundezas do peito. 

 “É demasiado estreito para se dormir”, afirmou a rapariga. 
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 “Vais ver que dá. Temos mesmo que é que nos encaixar um no outro.” 

O homem colocou o braço com a águia à volta dela. A rapariga ficou uns segundos 

imóvel, fazia o seu movimento com os lábios automaticamente e desprendeu-se do braço. 

Começou a tirar a capa azul e a arrastar os colchões para o escritório, onde os pousou no 

chão, um ao lado do outro. O homem observava-a em silêncio. Deixou de haver espaço 

entre a secretária e as estantes. Ele tomou o último gole de cerveja e esmagou a lata com a 

mão. 

 “Assim dá”, disse ela, sorrindo para o homem. 

 

Passava da meia-noite, o homem tinha cumprido a sua palavra e tinha-a apresentado a 

todos os seus amigos: Gregor, cujo aniversário festejavam, Metoda, a namorada dele, 

Vlado, Blaž, Alojz, Leo, Maja e Alenka; apertara a mão a cada um deles e voltara a 

esquecer cada um dos nomes. Agora já há bastante tempo que se afundara num sofá junto 

ao Jojo, um homem corpulento e de cabelo preto, que se lhe tinha apresentado com um 

beijo na mão. Ela bebera bastante cerveja e sentia-se agradavelmente descontraída, como 

se andasse à deriva num lago, em cima do colchão de ar, sob um vento morno.  

 “Trabalhei algumas vezes com ele”, disse Jojo, num alemão quase sem sotaque, 

apontando para o homem de pé, no bar improvisado. “Um tipo estupidamente rico da 

cidade de Piran que se instalou nos arredores, numa casa com mais de 300m². E nós os 

dois fizemos o arranjo do interior. O gajo queria instalar paredes radiantes na merda da 

casa. Ainda hoje estamos à espera de metade do dinheiro. De certeza que ele te contou, 

não contou.” A rapariga acenou com a cabeça automaticamente.  

 “Ele disse que te amava.” Jojo fez uma pausa, a rapariga olhou para o outro lado, 

para o homem.  

 “É isso que é o mais estúpido”, disse ela. “Ao princípio, parece ser o melhor a 

fazer, mas, no fim, não valeu mesmo a pena trabalhar ilegalmente.” Passava lentamente a 

ponta da língua pelo lábio superior. 

 “Para mim só há uma única mulher que eu amo, que é a minha filha.” 

 A rapariga reprimiu um suspiro. Não queria encorajar Jojo a continuar a falar.  

 “Perguntei ao teu homem se ele às vezes não tinha vontade de arranjar outra noiva, 

já que está tantas vezes em viagem ninguém iria notar, não achas. Disse-me que nem 

mesmo em pensamento lhe ocorreria, nem em pensamento.” 

 A rapariga empalideceu levemente. Jojo deitou a cabeça para trás e fixou-a com o 

olhar. 
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 “Admiro isso. Honestamente, admiro isso.” 

 Olhou para o homem, que estava do outro lado, e acenou-lhe. E também a rapariga 

ergueu a mão e o homem atirou um beijo pelo ar.  

 “Imagina um avião, um avião pequeno, no qual há lugar para oito espectadores e 

um corpo de baile. O avião atinge os 15.000 metros de altitude e voa assim durante algum 

tempo. E depois, quando todos já tiverem olhado que chegue pela janela, começa o voo 

picado, que desce até aos 2000 metros. E, nessa altura, é que o corpo de baile dança. Só 

nessa altura. Durante 20 segundos.” 

 Jojo bebeu um gole da garrafa. “E é tudo. Vinte segundos em voo picado. Não te 

resta mais do que isso”. 

 Calaram-se.  

 “Porquê oito.” 

 “O quê.” 

 “Porque é que são precisamente oito espectadores.” 

 Jojo reflectiu. 

 “Não faço ideia. Quatro vezes duas filas.” 

 A rapariga começou a rir-se. Movimentava os pés. Depois levantou-se e executou 

alguns passos de dança. Passos simples e breves. Qualquer um podia imitar. Queria 

ensinar dança a crianças, mais tarde. Mas Jojo não sabia disso, admirou-se, levantou-se de 

um pulo, agarrou na mão dela e puxou-a para a pista de dança. Rapidamente encontraram 

um ritmo comum, e Jojo fazia-a rodopiar pelo chão e até pelo ar, de forma que quem 

estava à volta se afastou, rindo e aplaudindo. “Vinte segundos, vinte segundos, time out”, 

gritou por fim a rapariga, sem fôlego. Jojo observou-a no chão e segurou-a brevemente 

pelos braços: “contigo é tão fácil.” Depois saiu para ir buscar dois gin tónicos e a rapariga 

olhou à sua volta, à procura do homem. Por detrás, pôs os braços à volta dele. Ele virou-

se. 

 “Vem, vamos dançar.” 

 O homem fez-lhe uma festa na cara.  

 “Depois.” 

 

Mais tarde na noite, alguém tirou uma fotografia com uma Polaroid ao homem, ao Jojo e à 

rapariga, que aparecia no meio dos dois. A rapariga ria e parecia feliz, apesar de apenas 

estar bêbeda; os três assinaram e escreveram no verso da fotografia “para a Irma”; 

descobriram que tinham uma amiga em comum em Viena e a quem queriam enviar a 
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fotografia, de surpresa. Mais tarde, Jojo tentou engatar uma loira rechonchuda que não só 

era ligeiramente estrábica como, tal como se viria a constatar, tinha também uma decisiva 

preferência por mulheres. 

 Mais tarde, a rapariga e Jojo voltariam a encontrar-se no bar e Jojo segredou-lhe ao 

ouvido: “Vem, vamos embora.” Ela olhou-o na cara, tinha uns olhos calorosos e escuros, 

tinha conversado com ela, com um braço puxou-a para ele. Reparou como a cerveja, e o 

vinho, e o gin lhe aqueciam a cabeça, “Ok”. Saíram um depois do outro, ninguém os viu 

desaparecer ao longo do corredor profundamente luminoso e, através de uma porta de 

metal, para a escuridão. A casa pertencera a uma antiga fábrica de sabonetes e em breve 

seria demolida. No armazém cheirava a limpo, mas também um pouco a mofo e a sabão 

doméstico. A rapariga deixou-se beijar por Jojo e sentia um desejo tal dentro de si que 

achou que a iria de certeza arrastar para o seu colchão de ar no lago, para dentro de águas 

revoltas. Mordeu-lhe os lábios, Jojo gemeu, levantou-lhe a saia e já tinha o pénis na mão, 

quando ela o empurrou. Ele ficou um pouco aparvalhado, o pénis a abanar, encostou o 

abdómen nela e começou a soluçar. Assustada, a rapariga reteve a respiração, observou 

nesse momento a forma como ele deslizava lentamente por ela abaixo, se agarrava a ela, o 

corpo todo sacudido num choro convulsivo. Ela despiu as calcinhas, ajoelhou-se junto a 

ele, as pernas ligeiramente abertas, pegou na  

mão dele e, com ela, acariciou os pêlos da sua púbis, conduziu-a por entre os lábios e 

movimentou-a lentamente de um lado para o outro até a mão ficar molhada da sua 

humidade. Jojo tinha parado de chorar, olhou para ela, ela retirou a mão dele do meio das 

pernas e levou os dedos à boca dele, esperou até que ele lambesse o seu cheiro, o seu 

fluido, depois pegou nas calcinhas e foi embora. A luz do corredor era demasiado 

ofuscante, teve de fechar os olhos, começou a cambalear e apercebeu-se do quanto tinha 

bebido. À esquerda do corredor eram as casas-de-banho, ela inclinou-se sobre o lavatório e 

deixou a água correr-lhe pela cara. De uma das divisórias veio um gemido rápido, a 

rapariga voltou-se, baixou-se e reconheceu os sapatos da loira de olhar metálico, que 

estava sozinha na casa-de-banho. Saiu silenciosamente.  

 

Na sala da festa, o ar estava engordurado de suor, as lâmpadas brilhavam através do fumo, 

como se estivessem sujas de cinza. Os convidados eram agora menos, muitos tinham 

adormecido nos maples, outros riam baixinho, mantendo-se acordados, a música ecoava 

contra o vazio das paredes. Não se via o homem em lado nenhum. Se eu for sem ele, vai 

dar pela minha falta, pensou a rapariga e esperou. A mulher de olhar metálico regressou da 
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casa-de-banho, sentou-se junto a ela e fê-la rir. Depois de meia garrafa de vodka, meteu a 

mão dela por baixo da saia da rapariga. O homem continuava desaparecido. Durante um 

breve momento, a rapariga sentiu o coração bater mais depressa, surpreendeu-a o quão 

meiga esta mão estranha podia ser. Mas, em seguida, agarrou a mão através do tecido e 

segurou-a, tal como gostaria de ter segurado o olhar assustado e meândrico da 

desconhecida. A mão presa na dela tornou-se flácida e a rapariga pensou: é como se, 

secretamente, tivesse sufocado um ser vivo no escuro. Viu as pálpebras na cara da outra a 

fecharem-se e, de repente, ficou cansada, muito cansada. Pegou na carteira e saiu para a 

madrugada.  

 As estradas estavam desertas, mas repletas de luzes cinzento-escuro. O percurso 

para o apartamento dela não era longo e fazia-se ao longo do rio. Sentou-se no largo muro 

de pedra do passeio e aspirou o ar frio pelo nariz. Fazia doer. Um pequeno gato passeava 

pelo muro com electricidade no pêlo, preparado para, de unhas afiadas, se precipitar sobre 

um resto de peixe que lhe fosse atirado, mas não se via ninguém que lhe fizesse esse favor. 

A rapariga seguiu o gato até à esquina, onde a rua para o apartamento bifurcava. O gato 

prosseguiu de cauda arqueada para cima e a parte traseira levemente balanceante. 

 

O apartamento estava vazio, o homem também não estava aqui. Não se preocupava com 

ele, mas não queria ficar mais tempo sozinha. Conseguiu despir-se antes de começar a 

vomitar e até ajoelhar-se a tempo junto à retrete. Nua, despejou os armários da cozinha à 

procura de um comprimido, encontrou um na própria bolsa de toilette; meia hora mais 

tarde, vomitou de novo e, por fim, adormeceu. 

 O telefone tocou e era o homem. A rapariga olhou para o relógio, uma e meia da 

tarde.  

 “Onde estás”, murmurou ela com a boca a saber a vomitado. 

 Ele referiu um nome que ela não conhecia. A voz dele soava bem desperta e alegre. 

 “Desapareceste de repente. Pensei que tinhas vindo para casa”, disse a rapariga. 

 “Tu é que desapareceste. Também pensei que tivesses ido para casa”, disse o 

homem.  

 “Não, não desapareci, não ia embora sem ti.” 

 O homem riu, “mas foste, foste sem mim.” 

 “Como é que não me disseste nada.” 
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 “Porque é que tenho sempre de te dizer alguma coisa. Estávamos na casa-de-

banho. Não tinha assim muita comigo. Tinha de chegar para nós os três ou quatro, 

percebes.” 

 O homem continuava excitado e de bom humor. A rapariga calou-se, 

decepcionada.  

 “Estávamos na casa-de-banho. Mas, depois, estavam sempre a entrar pessoas. Por 

isso fomos para o armazém.” 

 “Ai sim.” A rapariga pensou no que o homem poderia ter visto. Ele não sabia de 

nada. Deviam ter-se desencontrado por um triz.  

 “Ouve, estamos agora mesmo a fazer frango e mais umas coisas, apanha um táxi e 

vem cá ter.” 

 A rapariga lembrou-se de que não havia nada para comer no apartamento. O 

estômago ardia-lhe. 

 “Não consigo, estive o tempo todo a vomitar.” 

 “ Deixa-te disso. Eles estão a fazer frango de propósito para nós.” 

 “Para nós…” disse ela. E em seguida, depois de uma pausa, “vem tu. Por favor, 

vem tu. Preciso de água e de algumas fatias de pão talvez.” 

 O homem disse, “pensa melhor”, e desligou. 

 

Pouco antes da meia-noite, o homem entrou no apartamento. Encontrou a rapariga meia 

nua em cima do colchão, a tremer enquanto dormia e acordou imediatamente, quando ele a 

tocou. Ela cheirava a tabaco e da sua boca vinha um hálito a bílis.  

 “Olá”, disse ele apoiando-se no braço com a sereia e curvando-se para a beijar. 

“Como estás.” 

 A rapariga olhou para ele. Encolheu os ombros. 

 “Vou ligar a música”, o homem levantou-se e foi para a sala. A rapariga tinha a 

boca seca, a língua colava ao céu-da-boca, foi à casa-de-banho, passou a boca por água e 

depois ficou de pé à porta da sala.  

 “Tiveste sempre coca contigo, desapareces com os teus amigos e não me dizes 

patavina, nem sequer uma linha me dás, o que é isto. Deixas-me o dia todo aqui deitada, 

podia ter ido desta para melhor.” 

 O homem gesticulava. “Eu disse-te que estávamos a fazer frango. Porque é que não 

foste.” 
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 Então a rapariga começa a gritar, grita com o homem com toda a força que ainda 

lhe resta: “Porque eu nem sequer como carne e tu sabes disso muito bem...”  

 Ela fechou-se no quarto dos colchões. Ele nem sequer lhe tinha dado o endereço 

dos amigos. Durante a noite, foi três vezes ao quarto-de-banho para beber água, já nem 

sentia o estômago. Estava deitada, acordada, e viu que a fotografia da Polaroid tinha caído 

da carteira; a dedicatória “Para Irma” estava borratada com uma mancha amarela e 

espessa; pousou a cabeça no colchão, olhando fixamente a fotografia com os olhos 

semicerrados e leu “para sempre.” Por uma vez, olhou para a sala, onde o homem tinha 

adormecido com um cigarro aceso na mão, junto à cadeira uma poça de cerveja de uma 

lata entornada; o homem ressonava e o cigarro tinha-lhe chamuscado os dedos. A rapariga 

sentiu uma satisfação amarga.  

 

Na manhã seguinte ela diz-lhe: “onde é que arranjaste a coca.” 

 O homem responde, “trouxe-a comigo.” Espera para ver se ela continua a 

perguntar. “Num preservativo, no rabo.” 

 De repente, a rapariga percebe. Dá uma gargalhada.  

 O homem cala-se. Estende o olhar sobre a mesa, onde continua o jornal com a 

mancha. 

 A rapariga sustem nova risada. Compreende tudo.  

 “Não me disseste.” 

 O homem encolhe os ombros, “para quê.” 

 A rapariga espera, depois diz baixinho, “só porque sim.” Continua à espera. Não 

acontece nada. O homem faz um pequeno movimento, apoia o cotovelo na mesa, os dedos 

dele tocam na mancha.  

 “Porque tu me amas.” Di-lo de forma fria, quase irónica.  

O homem repara no tom dela e vira-se pela primeira vez para ela. 

 “Vou-te deixar.” 

O homem faz uma expressão, como se ela lhe tivesse batido. Ela começa a fazer a 

mala. O homem vai atrás dela para o quarto, agarra-lhe os braços, abraça-a, diz “por 

favor.” Puxa-a para si, para cima do colchão, começa a levantar-lhe o pulôver e a beijar-

lhe o peito. 

 A rapariga diz, “e pensas que este bocadinho de agarranço chega.” Ela deixa-se 

cair de costas e olha para o tecto. 

 “Sim”, diz o homem, “sim”.  
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