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exercícios de esquecimento

1

Compreendi es ta ma nhã que es tou a dei xar pa ra 
trás a ju ven tu de. Foi de pois que o meu pai te le fo nou, e eu 
me olhei ao es pe lho e vi o ros to de Filipa. O meu es pe lho 
é enor me, he ran ça de uma bi sa vó fl a men ga, tão gran de 
que ocu pa qua se por in tei ro uma das pa re des da sa la, du-
pli can do-a, e tão pro fun do que mer gu lhan do ne le não se 
acha pé. Já nem é bem um es pe lho, acho eu, é an tes um 
lu gar, um des cam pa do es drú xu lo on de a vi da acon te ce pe-
lo aves so. Alice vi ve al gu res lá pa ra den tro. Vejo-a às ve zes, 
en tre as al gas do fun do, uma som bra afl i ta, ten tan do co mu-
ni car com o la do de cá.

Olhei-me, pois, ao es pe lho e ali es ta va a mi nha mãe, 
de olhos bem aber tos, sor rin do pa ra mim. Fui ao quar to 
de la e abri o ar má rio. Tudo per ma ne cia exac ta men te co-
mo há cin co anos, an tes do de sas tre, os ves ti dos ale gres, 
os len ços de ca xe mi ra, os cha péus mag ní fi  cos, os ca sa qui-
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nhos em cro ché. Escolhi um con jun to saia-ca sa co, em 
se da, com gran des tu li pas ver me lhas es tam pa das sob um 
fun do be ge, e ves ti-o; per fu mei-me, ma qui lhei-me, pren di 
o ca be lo na nu ca e vol tei pa ra a sa la. Camilo, o ve lho pa-
pa gaio cin zen to que Filipa trou xe um dia de uma via gem 
a Zanzibar, ain da eu não ha via nas ci do, es prei tou-me in-
cré du lo do al to do lus tre. Quando Filipa o en con trou, e se 
apai xo nou por ele, Camilo ser via de cha ma riz a um fei ran-
te ára be. A mi nha mãe res ga tou-o, por U$ 5.00 (uma for-
tu na!), e deu-lhe o no me de Salvado, por que lhe pa re ceu 
um des tro ço, uma al ma pe na da, em meio à de vas ta ção 
de um nau frá gio. Mais tar de en si nou-o a de cla mar pa rá gra-
fos in tei ros da Queda dum an jo, e nes sa al tu ra fo mos nós, 
as me ni nas, que o re bap ti za ram. Camilo Mendes Salvado 
é o seu no me com ple to. Quando Filipa era vi va Camilo se-
guia-a por to da a par te, cha man do-a aos gri tos pe lo no me e 
rin do. Ria-se mui to. Conseguia imi tar as gar ga lha das de ca-
da uma de nós, as três me ni nas, con fun din do-nos a to das. 
Depois que a mãe mor reu, po rém, per deu a voz. Ficou 
ain da mais cin zen to. Nos pri mei ros dias er ra va pe los quar-
tos, nu ma es pé cie de as som bro, tro pe çan do nos mó veis, 
pro cu ran do-a, re pe tin do bai xi nho o no me de la, co mo um 
man tra. Parecia um cre pús cu lo ar ras tan do-se pe la ca sa. 
Depois fi  cou pior. Aninhou-se na co zi nha, jun to ao fo gão, 
e re cu sou-se a sair da li. Afastava-nos às bi ca das, in sul tan do-
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nos em ára be e swa hi li, que eram as lín guas que ele fa la va 
an tes de Filipa lhe ter en si na do por tu guês. Pensei que não 
re sis ti ria. Pouco a pou co, con tu do, foi me lho ran do, vol tou 
a co mer e a pro cu rar o sol, mas nun ca mais sol tou uma 
pa la vra em por tu guês. E en tão, na que la ma nhã, ven do-me 
apro xi mar do es pe lho, sol tou-se do lus tre, es voa çou até à 
me sa nu ma eu fo ria de sas tra da de pe nas e poei ra, che gou-
se a mim gin gan do o cor po co mo um ve lho ma ri nhei ro, 
tor ceu a ca be ça e olhou-me em triunfo:

— Ah, Filipa!, gri tou. Como es tás guapa!
Durante um ins tan te fui real men te a mi nha mãe. 

Olhei-me ao es pe lho. Ali es ta va eu, Filipa, de sem bar can do 
em Zanzibar, a poei ra ver me lha, o chei ro a suor e a fru tos 
tro pi cais. Ali es ta va Camilo, olhan do pa ra mim com a mes-
ma sur pre sa com que me olha ra há trin ta anos, de den tro 
de uma pe que na gaio la, na lo ja de um co mer cian te árabe.

Camilo des per tou-me há dias, ma nhã ce do, com 
uma vi go ro sa ra ja da de in sul tos em ára be. Saltei da ca ma, 
es tre mu nha da, jul gan do por ins tan tes que, ten do ador me-
ci do em Barcelona, acor da ra por mi la gre nal gum pe que no 
ho tel do Cairo. Ainda me de bru cei à ja ne la, bus can do, lá 
em bai xo, o cla ro ala ri do dos mer ca do res, mas só vi, vol tean-
do na pra ça de ser ta, as pom bas pre gui ço sas do costume.

Então Camilo sal tou do ar má rio, on de gos ta de se 
es con der, sa cu diu das pe nas ás pe ras uma poei ra fi  na, ve lha 
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de sé cu los, e, no va men te, ir rom peu aos gri tos. Fui ca paz 
de re co nhe cer al guns dos im pro pé rios, coi sas ter rí veis, im-
pie da des e blas fé mias apren di das nos tur bu len tos mer ca-
dos de Zanzibar. Sozinho com ele, é co mo se ti ves se em 
ca sa uma mul ti dão. Camilo, o pa pa gaio, as su me múl ti plas 
per so na li da des. Ora en car na o seu pri mei ro pro prie tá rio, 
ora, nu ma voz de fal se te, res sus ci ta Filipa. Também imi ta 
a tos se de fu ma do ra de Sofi a, as suas gar ga lha das de crian-
ça, com uma tal per fei ção que em vá rias oca siões me lu di-
briou. Ah, sim, e em mo men tos de par ti cu lar ins pi ra ção, 
can ta, com a voz de Frank Sinatra, os pri mei ros ver sos de 
Strangers in the Night.

É um Frank Sinatra com pe nas. Inclusive com o 
mes mo olhar ca na lha. Acho-o mais le gí ti mo até do que o 
ori gi nal. Fico um pou co per tur ba da, con fes so, quan do o 
ou ço in ter pre tar Filipa. Sabemos to dos que as pes soas se 
pro lon gam, se per pe tuam, na que las que lhes es tão mais 
pró xi mas, nos ges tos, nos há bi tos, na ma nei ra de rir ou 
de fa lar. Somos, afi  nal, es pe lhos uns dos ou tros. Filhos 
re pe tem os pais. Um dos meus me lho res ami gos tem três 
crian ças, duas me ni nas e um ra paz. O ra paz, po rém, foi 
adop ta do. É vul gar pes soas que não sa bem dis so co men ta-
rem com ele:

— As me ni nas, vo cê des cul pe, saí ram à mãe. Agora 
o ra paz tem mes mo a sua cara.
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Não, não tem a ca ra de le. Não po dia ter. Mas tem de-
le al go mais pes soal do que o ros to — a pos tu ra, a ma nei ra 
de ser. Do mes mo mo do, Filipa per pe tua-se em Camilo. 
Sempre sus pei tei ne la, é cer to, um des ti no de ave. Acho 
que se cumpriu.

2

Um des tes dias fi z-lhe a ine vi tá vel pergunta:
— Espelho, es pe lho meu, há no mun do mu lher mais 

be la do que eu?
Pareceu-me que por ins tan tes a luz lhe fu gia. Pareceu-

me ver uma som bra es guei ran do-se por en tre as al gas es cu-
ras do fun do. Era ele, o des gra ça do, ten tan do aba far o ri so. 
Então cor ri gi a pergunta:

— Espelho, es pe lho meu, há em Lisboa, nes te nos so 
bair ro da Graça, al gu ma mu lher mais be la do que eu?

A ar te de ven cer es tá em sa ber es co lher os ad ver sá-
rios e, so bre tu do, em con se guir re du zir o seu nú me ro. 
Desta vez o meu que ri do es pe lho en gas gou-se. Não, não 
há. Eu sei que não há. E no en tan to eis-me aqui, num 
sá ba do à noi te, so zi nha em ca sa. Onde es tão os ho mens? 
Tenho por ve zes a sen sa ção de vi ver nu ma re pú bli ca de 
ama zo nas. São ca da vez mais, em to das as gran des ci da des 
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do mun do, as mu lhe res que vi vem so zi nhas, ou com fi  lhos 
re sul tan tes de ca sa men tos frus tra dos. Mulheres bo ni tas, as 
mais be las do seu bair ro, pro fi s sio nais bem su ce di das, cul-
tas e inteligentes.

Horroriza-me o in for tú nio da que les pei xes que al gu-
mas pes soas pren dem em pe que nos glo bos de vi dro. Não 
têm pos si bi li da de de fu ga: ro dam e ro dam noi te e dia. 
Comem, quan do lhes dão de co mer, e en tre tan to ro dam. 
Isto é a mor te, acho eu, sem o gran de sos se go da mor te. Às 
ve zes sin to-me as sim. Olho-me ao es pe lho, nes te an ti go es-
pe lho que há mais de 150  anos uma das mi nhas bi sa vós trou-
xe de Amsterdão, e ve jo uma mu lher pre sa en tre pa re des 
de vi dro. Não te nho pos si bi li da des de fu ga. Rodo. Como, 
quan do me dão de co mer, e en tre tan to rodo.

A mi nha mãe era um ser li vre. Uma ave à sol ta num 
al to céu de ve rão. Costumava di zer que os ho mens são co-
mo as chu vas, im pres cin dí veis à vi da, re vi go ran tes, mas 
quan do che gam, e em se de mo ran do um pou co mais, lo go 
sen ti mos sau da des dos dias de sol.

— Reparem, di zia. A pa la vra so li dão es tá cheia de sol!
Gostava de ci tar Marguerite Duras: “Não se en-

con tra a so li dão. Somos nós que a cons truí mos.” Citava 
Pablo Picasso: “Nada po de ser fei to sem a so li dão. Eu 
mes mo criei pa ra mim uma so li dão da qual nin guém sus-
pei ta.” Citava Tchekov: “Se tens me do da so li dão en tão 
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não te ca ses.” Citava Fernando Pessoa, aliás, Bernardo 
Soares: “As mal ca sa das são to das as mu lhe res ca sa das e 
al gu mas solteiras.”

Estou ho je um pou co me lan có li ca, bem sei. Mas re-
pa rem, re pa ra tu tam bém, Filipa, on de quer que es te jas, 
que as sim co mo há sol na pa la vra so li dão, há mel na pa-
la vra me lan co lia. Tanto mel. Os ho mens, mi nha que ri da 
mãe, ao me nos aque les que te nho co nhe ci do, não cul ti-
vam a me mó ria. Ao con trá rio, exer ci tam o es que ci men to. 
Há van ta gens nis to, sa bes? Os ho mens sem pre me pa re ce-
ram mui to me nos ran co ro sos do que as mu lhe res. O ran-
cor exi ge uma boa me mó ria. Um ho mem que nun ca sa be 
on de guar dou a cha ve de ca sa, os ócu los, ou o te le mó vel, e 
são qua se to dos, de ve ter tam bém al gu ma di fi  cul da de em 
guar dar ran co res. Acho que é por is so que, de uma for ma 
ge ral, os ho mens en ve lhe cem me nos ra pi da men te do que 
nós. O ran cor pro vo ca ru gas. Tira bri lho ao ca be lo. Torna 
as unhas que bra di ças. A lon go pra zo, ma ta. Se bem que a 
lon go pra zo tu do mata.

Devíamos pe rio di ca men te re cor rer a uma es pé cie de 
ce ri mó nia do ol vi do, co mo quem vai à sau na, pa ra lim par 
a al ma das lem bran ças más. O amor e o ran cor são di fí ceis 
de con ci liar. Guardar am bos no co ra ção e es pe rar que tal 
acor do re sul te é co mo en cer rar nu ma mes ma jau la um 
leão e um cor dei ro, e es pe rar que o cor dei ro sub me ta o 
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leão. O pior é que de pois que tu do ter mi na os ho mens par-
tem, fe li zes e des me mo ria dos, e nós fi  ca mos so zi nhas com 
o lu me amar go do nos so rancor.

“Hei-de per se gui-lo até ao fi m da vi da”, as se gu rou-
me uma ami ga, de pois que o ma ri do saiu de ca sa, exaus to 
por anos e anos de pe que nos de sen ten di men tos, zan gas épi-
cas, dias e noi tes de so tur nos si lên cios: “Hei-de per se gui-lo 
mes mo de pois de mor rer. Hei-de per se gui-lo com a mi nha 
dor.” Isto dis se-o já aos ui vos. Eu pas sei a evi tá-la.

O ma ri do vi ve ho je com uma ra pa ri ga mui to mo re na 
e es guia, lon gas tran ças ne gras, uma bo ca de pe ca do, vin te 
anos mais jo vem. Encontrei-os há dias nu ma fes ta de ani-
ver sá rio. Pareciam fe li zes, os dois.

— Tens vis to a Rosa?, per gun tei-lhe.
— A Rosa?! Ah, sim! Não, nun ca mais a vi.
Fiquei com a im pres são de que já mal se lem bra-

va dela.
Faço, pois, exer cí cios de es que ci men to. Bebo chá de 

men ta, cor ro nas ram blas de ma dru ga da. Vou ao ci ne ma, 
so zi nha, às ses sões da tar de. Compro rou pa. Preparo a mi-
nha pró xi ma via gem. Telefono às mi nhas ir mãs e fi  co ho-
ras a fa lar com elas e quan do des li go já não sei de que fa lá-
mos. Leio pa ra es que cer. Escrevo pa ra re cor dar. Portanto, 
nes tes dias, leio mais do que es cre vo. Leio Gonçalo M. 
Tavares, Lobo Antunes, re leio Ada ou Ardor, do Nabokov, 
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um ro man ce que me im pres sio nou mui to quan do eu ti nha 
18 anos.

E há dias em que ce do ao ran cor. Ah, as rugas.

3

Quando há qua tro anos vim vi ver pa ra Barcelona 
tu do me ator doa va: os des vai ra dos pré dios de Gaudí; o fra-
gor do trân si to; as ram blas, sem pre cheias de uma tur ba 
eu fó ri ca e agi ta da. Mergulhava de ca be ça na mul ti dão, co-
mo nas águas de um rio, e dei xa va-me ir as sim, até que a 
cor ren te me de po si tas se nu ma das mar gens, jun to à es pla-
na da de um qual quer café.

No bair ro da Graça, em Lisboa, on de cres ci, ain da 
to dos me cha mam, sim ples men te, a me ni na. Sou Faíza, 
a fi  lha da Filipa. A ir mã da Sofi a e da Alexandra. Aqui, 
em Barcelona, não te nho no me. Não te nho mãe nem 
pai. Não te nho ir mãs. Sou o que há de mais pa re ci do 
com ninguém.

Hoje, já vos dis se, acor dei um pou co tris te. Olhei-
me ao es pe lho. Os meus olhos es ta vam es cu ros co mo uma 
ma nhã de tem pes ta de. As olhei ras ain da mais mar ca das 
do que o cos tu me. O te le fo ne to cou e an tes de aten der 
já sa bia que era ele. Sei sem pre. Desde crian ça que me 
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ha bi tuei a is so. Acho que se nos es for çás se mos um pou co 
con se gui ría mos co mu ni car por te le pa tia. Utilizamos o te le-
fo ne por pu ra preguiça.

— Pai?!
Ele riu-se. O ri so de le é quen te co mo um abraço.
— Sabes que dia é hoje?
Não me lem brei lo go. O meu pai sus pi rou. Ficou 

em si lên cio. Ficamos os dois em si lên cio. Se fos se vi va 
Filipa fa ria ho je 55 anos. Tenho sau da des da mi nha mãe. 
Converso com ela to dos os dias mas não sei se me ou ve. 
Queria que me fi  zes se tran ças. Queria pou sar a ca be ça no 
seu co lo, pa ra que me con so las se, quan do, ao fi m da tar de, 
re gres sas se das au las e me ator men tas sem as sau da des de 
Lisboa. Todos os anos, nes te dia, ou no Dia das Mães, con-
ti nuo a ofe re cer-lhe pre sen tes. Livros an ti gos. Relatos de 
via jan tes do sé cu lo xix em edi ções ori gi nais. Compro os 
li vros e co lo co-os na gran de es tan te da sa la, na nos sa ca sa 
da Graça, ao la do dos ou tros. Hoje não po de rei fa zer is so. 
Tenciono, po rém, vi si tar al guns al far ra bis tas. Filipa gos ta-
va de via jar. Viajou a vi da in tei ra. Nunca sa bía mos on de 
es ta va. Chegava de sur pre sa, abria as ma las e pu nha-se a 
ti rar lá de den tro, co mo um má gi co dos abis mos in son dá-
veis da sua car to la, to da a sor te de pro dí gios: be lís si mos fras-
cos com óleos per fu ma dos que com pra ra num mer ca do de 
rua, em Bali; len ços de se da, em co res in con ce bí veis, de 
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Singapura; pe que nas es ta tue tas de mu lhe res grá vi das, mui-
to an ti gas, que um an tro pó lo go ami go lhe ofe re ce ra em 
Tumbuctu; uma te la, tra ba lha da com o pon ti lha do in con-
fun dí vel dos abo rí ge nes aus tra lia nos, mos tran do o que pa-
re ce ser uma gran de ser pen te ser pen tean do en tre poços.

O ar do quar to en chia-se de uma fi  nís si ma poei ra 
dou ra da, tão le ve e ima te rial que se con fun dia com a pró-
pria luz — po diam ser os areais do Sudão, ou as so bras me-
lan có li cas de um poen te que ela trou xe ra de Coxim.

Gosto de pen sar que Filipa via jou. Um dia vol ta rá, 
com as suas ma las enor mes, cheias de me mó rias e de ma ra-
vi lhas, e to ma re mos chá de men ta, e co me re mos tor ra das, 
co mo an ti ga men te, en quan to ou vi mos Caetano Veloso. 
Tenho tan ta coi sa pa ra lhe contar.

4

Sofi a e Alexandra, gé meas idên ti cas, são fi  lhas 
do pri mei ro ca sa men to da mi nha mãe. Sofi a é mais ve lha 
— nas ceu cin co mi nu tos an tes de Alexandra, e foi sem pre 
mui to for te e de ter mi na da, uma es pé cie de se gun da mãe 
pa ra a mais no va. Esta se ma na Sofi a foi as sal ta da no Rio 
de Janeiro. Ou me lhor, não che gou a ser as sal ta da. Sofi a 
tem an da do mui to de pri mi da. O na mo ra do pe diu-lhe um 
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tem po pa ra pen sar. Conhecem a fra se, não?! Claro que 
co nhe cem. Quando um ho mem nos pe de um tem po pa ra 
pen sar é por que, pri mei ro, não tem mui ta ima gi na ção e 
de pois já pen sou em tu do. Só exis te uma ma nei ra de en-
fren tar es te ter rí vel lu gar co mum sem per der a dig ni da de: 
fa ça das tri pas co ra ção, sor ria, e di ga-lhe que não pre ci sa 
de pen sar mais; con fes se, a meia voz, que es tá apai xo na da 
por ou tro. Refreie a von ta de de o es bo fe tear e des pe ça-se 
de le com um bei jo na fa ce. A se guir vá pa ra ca sa, fe che-
se no quar to e cho re à von ta de. Foi o que a mi nha ir mã 
fez. Chorou mui to. Comprou uma mi ni-saia azul, Gianni 
Versace, com a cer te za de que ja mais a ves ti ria. Cortou o ca-
be lo. Comeu uma cai xa in tei ra de cho co la tes. Na ma nhã 
se guin te, po rém, acor dou an sio sa, com pal pi ta ções, uma 
sen sa ção de de sas tre imi nen te, e com preen deu que te ria 
de to mar me di das ra di cais. Pediu duas se ma nas de fé rias e 
com prou um bi lhe te pa ra o Rio de Janeiro. Não co nhe cia 
nin guém no Brasil. Nunca ti nha es ta do lá. Pareceu-lhe a 
es co lha acer ta da. Hospedou-se no Copacabana Palace e 
lo go nes sa noi te ves tiu a mi ni-saia azul, do Gianni Versace, 
e atra ves sou a ave ni da com a in ten ção de se sen tar um 
pou co na areia, a con tem plar o mar. Sentou-se, afun dou 
os olhos nas águas es cu ras, e nes se ins tan te um jo vem al to, 
mo re no, com um brin co no na riz, en cos tou-lhe uma fa ca 
à garganta:
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— A bol sa, sus sur rou. A bol sa ou a vida.
O tex to gas to, a fal ta de ima gi na ção, fez com que a 

mi nha po bre ir mã se lem bras se do na mo ra do e en tão, coi-
ta da!, re ben tou ali mes mo num cho ro in con tro lá vel. Foi 
is so que a sal vou. O as sal tan te, afl i to, en fi ou a fa ca num 
dos bol sos da ber mu da e ten tou con so lá-la:

— Não cho re mais, mo ça. Mulher tris te eu não as sal-
to, dá até azar. É co mo ma tar passarinho.

Convidou-a a to mar um cho pe. Sofi a achou que era 
de mais. Mas acei tou um ca fe zi nho nu ma es pla na da a dois 
pas sos da li, bem ilu mi na da, e quan do deu por is so es ta va 
a con tar ao ra paz to da a sua tra gé dia ín ti ma. Ele ou viu-
a com aten ção. Sabia ou vir, o que é ra ro nos ho mens, e, 
mais ra ro ain da, sa bia dar con se lhos, sem pa re cer nem um 
ve lho pro fes sor en te dia do nem um se du tor de te le no ve la. 
Além dis so ti nha um ex traor di ná rio sen ti do de hu mor. Fez 
com que ela se ris se. Mostrou-lhe o seu pró prio mun do 
— que era um in fer no — co mo se fos se um gran de cir co, 
cheio de fe ras e de mons tros, mas tam bém de pa lha ços e 
de bai la ri nas. Finalmente es col tou-a até ao ho tel, sem pre 
mui to so lí ci to, mui to res pei ta dor, re co men dan do-lhe mais 
cui da do quan do, no fu tu ro, de ci dis se pas sear à noi te pe las 
ruas de Copacabana.

Ao re gres sar a Lisboa Sofi a en con trou o na mo ra do, 
no ae ro por to, com um enor me ra mo de fl o res. A mi nha 
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ir mã agra de ceu as fl o res e pe diu um tem po pa ra pen sar. 
Telefonei-lhe há pou co pa ra lhe per gun tar se não ti nha 
fi  ca do com o te le fo ne do as sal tan te. Só eu sei a fal ta que 
em cer tos dias, co mo ho je, por exem plo, me faz um as sal-
tan te assim.

5

Houve uma épo ca em que os ho mens se co mu ni ca-
vam uns com os ou tros, à dis tân cia, atra vés de ban dei ro las, 
pa pa gaios de pa pel, si nais de fu mo — is to du ran te o dia; ou 
per cu tin do tam bo res de di fe ren tes ti pos de pois que anoi te-
cia. Era ne ces sá rio, pre su mo, um bom ou vi do. Exigia-se al-
gu ma ha bi li da de. Vista apu ra da. Devia ser di fí cil, além do 
mais, trans mi tir um re la to de fu te bol atra vés de si nais de 
fu mo. Mas a vi da, sus pei to, ti nha ou tra poe sia. Por ou tro la-
do pre su mo que fos sem tem pos mais de li ca dos, ao me nos 
no que diz res pei to às eti que tas da co mu ni ca ção — afi  nal 
de con tas não é pos sí vel gri tar atra vés de si nais de fumo.

Em crian ça di ver tia-me mui to, com o meu pai, a 
in ven tar lin gua gens se cre tas. Durante al gum tem po ten-
tá mos co mu ni car, co mo as aves, atra vés de me lo dias. 
Criámos tam bém uma com ple xa lin gua gem cro má ti ca, 
atri buin do di fe ren tes co res às le tras do al fa be to, de tal 
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for ma que ao fi m de al gum tem po já éra mos ca pa zes de 
trans for mar um sim ples de se nho, qual quer de se nho, nu-
ma men sa gem ci fra da. Finalmente ex pe ri men tá mos a te-
le pa tia. Quando eu ti nha 15 anos Farid di vor ciou-se da 
mi nha mãe e foi vi ver pa ra Londres. Foram tem pos di fí-
ceis pa ra mim, é ver da de, mas lem bro-me de que to dos os 
dias re ce bia car tas de le, e eram to das tão be las, tão ter nas 
e ex pres si vas, que a te le pa tia me pa re cia, por con tras te, 
um tru que gros sei ro. Até ho je, con tu do, co mu ni ca mos 
en tre nós pe lo co ra ção (va mos cha mar-lhe as sim), de tal 
for ma que sei sem pre, ain da que não sai ba ex pli car co mo 
is so acon te ce, quan do ele es tá tris te ou se al go de gra ve 
o afl ige.

Já os ir mãos gé meos não pre ci sam de um te le fo ne 
pa ra co mu ni car en tre si. Há três anos fui a Nápoles, de fé-
rias, com Sofi a. Estávamos as duas sen ta das ao sol, de pois 
do al mo ço, num do ce atur di men to, quan do de re pen te a 
mi nha ir mã se sen tiu mal.

— A Alexandra caiu, as se gu rou. Partiu um braço.
E mos trou-me o bra ço di rei to inex pli ca vel men te in cha-

do. Soubemos, pou co de pois, que real men te Alexandra caí-
ra, a an dar a ca va lo, no Algarve, e que bra ra o bra ço direito.

A mú si ca, pe la sua pro xi mi da de com a ma te má ti ca, 
pa re ce ser a mais uni ver sal das for mas de co mu ni ca ção. 
Em 1977 os ame ri ca nos en via ram uma na ve pa ra o es pa ço, 
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a Voyager, com uma men sa gem des ti na da aos even tuais 
ex tra ter res tres que um dia cap tu rem o apa re lho. Qual a 
men sa gem? Adivinhem: mú si ca. Um can to pa ra sos se gar 
a noi te, tra di cio nal en tre os ín dios Navajo; uma can ção 
nup cial do Peru, fl au tas das ilhas Salomão, gai tas-de-fo les 
do Azerbaijão, tam bo res do Senegal, o es plên di do trom pe-
te de Louis Armstrong in ter pre tan do Melancholy Blues; 
Chuck Berry a can tar Johnny B. Goode. Eu te ria acres cen-
ta do a Mariza a can tar o Cavaleiro mon ge. Não sei. Talvez, 
afi  nal, ain da exis ta poe sia na vi da moderna.

Fascina-me a be le za das fru tas. Frutas são for mas or-
gâ ni cas da luz. A luz em es ta do vi vo. Uma amei xa, por 
exem plo, le vo-a à bo ca, mor do-a, e é co mo se ne la mor des-
se o ve rão. As plan tas pro du zem fru tos pa ra que os ani mais 
as de vo rem e de pois es pa lhem as se men tes. É uma sim pá-
ti ca es tra té gia de dis se mi na ção: de vo ra-me e pro pa ga-me. 
Ou tal vez se ja al go mais do que is so. Pode ser, quem sa be?, 
uma es tra té gia de co mu ni ca ção. Os pa jés, sa cer do tes ou 
xa mãs, nas so cie da des tri bais ame rín dias, acre di tam que ao 
be be rem o aya huas ca, be bi da alu ci nó ge na pre pa ra da com 
o cau le do caa pi (Banisteriopsis Caa pi) e fo lhas de cha cro-
na (Psychotria Vi ri dis), en tram em co mu ni ca ção di rec ta 
com es tas plan tas. Acreditam que as plan tas os con du zem, 
atra vés das som bras, pe lo mun do tor men to so dos es pí ri tos, 
nu ma via gem iniciática.
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O que sig ni fi  ca afi  nal o ve lho mi to cris tão — Eva ofe-
re cen do a Adão o fru to do conhecimento?

Quando era me ni na cos tu ma va co mer fl o res. Fazia 
is so por pu ro fer vor es té ti co. Queria de vo rar a be le za. Não 
po den do pro var os ar co-íris, as es tre las, o lu me dos re lâm pa-
gos, as nu vens ru bras, con ta mi na das pe la luz me lan có li ca 
dos cre pús cu los — co mia fl o res. Uma tar de, em Anjuna, 
Goa, no gran de quin tal da ca sa do meu avô pa ter no, des-
co bri umas fl o res azuis, mi nús cu las, cu jas pé ta las de se da 
bri lha vam com o mes mo tom pro fun do do Oceano Índico 
nas tar des de sol. Eram amar gas, com um for te sa bor a ter-
ra, mas co mi-as to das. Aquilo fez-me mal. Samir, o meu 
avô, des co briu-me a fa lar so zi nha, nu ma lín gua sem lei, 
os lá bios azuis, a lín gua azul, a pe le des co lo ri da, tam bém 
já qua se azul, e, as sus ta do, for çou-me a vo mi tar. Guardo 
des sa ex pe riên cia um so nho re cor ren te. Estou dei ta da de 
cos tas num imen so pra do ver de e as es tre las ro do piam sem 
des can so so bre mim. Formam li nhas, de se nhos, pa re cem 
com bi na ções de áto mos. Fórmulas quí mi cas. Agrada-me 
pen sar na qui lo co mo sen do o al fa be to de uma lín gua, a 
lín gua pri mor dial, e que a mi nha mis são é de ci frá-la. Seja 
o que for, é um be lo sonho.

Mantenho pois, des de crian ça, uma re la ção es trei ta 
com as plan tas. Tenho a ca sa cheia de cac tos, fi  guei ras bra-
vas, bu gan ví lias, um li moei ro, or quí deas, e con ver so mui to 
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com elas. Quando re gres so a Barcelona, de pois de uma 
au sên cia mais lon ga, sin to que sor riem pa ra mim com to-
das as suas pé ta las. Estou mais in te res sa da em me co mu-
ni car com as or quí deas, por exem plo, do que com um ser 
de ou tro pla ne ta. De res to ne nhum ser de ou tro pla ne ta 
se pa re ce tan to com um ser de ou tro pla ne ta quan to as 
orquídeas.

Saí de pois do al mo ço e com prei uma or quí dea com 
gran des pé ta las cor de la ran ja, uma Tangerine Mary, da 
Nova Zelândia. Comprei-a pa ra Filipa. Acho que ela vai 
gos tar. Vi-a mor rer — dis se-vos? Vejo-a mor rer sem pre que 
fe cho os olhos e pen so no aci den te. Foi tu do mui to rá pi do. 
Eu es ta va à ja ne la e ace nei-lhe quan do ela saiu do car ro. 
Filipa ace nou pa ra mim. E de pois veio o ca mião (o mo to ris-
ta, sou be mos mais tar de, es ta va em bria ga do) e ar ras tou-a.


