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de todos os sentidos e órgãos que me falham, pergunto-me 
por que razão se manterá tão vigoroso o odor. em momentos 
raros de alguma força anímica, abro as narinas, lembrando 
que assim se faz quando se chega ao mar, mesmo que a 
cabeça não o comande e sendo, no entanto, ela a fazê-lo, 
pavlovamente as narinas se me abrem de par em par. janelas 
que arejam os lençóis e espalham pelo ar as estórias que eles 
contam ou assim pensam contar. vento aproveitador, filho 
de comadres, herdeiro de ditos e contos.

despertar-me-ia agora o choro de uma qualquer gaivota 
mas é afinal o monocórdico som das máquinas respirantes 
e arfantes num tic tic que nos mantém, segundo se pres-
supõe, vivos.

abriram-se-me as narinas e o putrefacto entrou de rom-
pante, de encontro ao encontro dele, soprando para longe a 
brisa das ondas. um botão. clic. off. descontração das narinas. 
odor algum. nenhum tic tic tic fingindo um pum pum pum. 
e cavalgando neste onomatopeico cavalo me foge um sorriso.

resta-me agora exatamente o mesmo tempo que sem-
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enoveladas e enamoradas pelo vento. a tia madalena, a 
excluída, a renegada, a pária!

mas a verdade é que não me lembro de todo se ouvi voz 
alguma anunciando a partida do comboio. tinha o bilhete 
numa mão. assim, do estado de quem espera, denotar-se-ia 
em mim talvez o crepitar da sombra perante o movimento, 
igualmente inconsciente e indiferente, de um dos meus pés, 
que certamente devem ter mudado de posição algumas vezes, 
porque os pés tendem a fazê-lo quando esperam.

entrei no comboio. linha um. com a tranquilidade de 
quem desconhece essa coisa a quem chamam destino. era 
um comboio e ele levar-me-ia ao funeral da minha tia. a tia 
que teimavam não dever ser amada mas que insistiam em 
impor-me na memória. e o desprezo que cuspiam por ela 
sempre chegava a mim com um doce sabor, despido de asco.

imaginava-me sua filha. não era filha da minha insípida 
mãe. era filha da tia madalena, a que me sorria com o sol 
sempre que nos conseguíamos espreitar por entre as sombras 
de azedume, mais pesadas que a mais pesada névoa. desejava 
para mim tudo quanto lhe cuspiam. entregava eu o rosto e 
o corpo a esse cuspe. desejava para mim a sua condição de 
pária. e nunca, saibam-no, nunca permiti a sua ausência. 
nunca ela se fez sentir nas estúpidas reuniões familiares. 
todos os santos natais, todas as ressurectas páscoas: ela 
entrava de mão dada comigo! nas minhas mãos todos a 
adivinhavam. no meu olhar, todos a viam. e eu recebia o 
seu cuspe como quem prova néctar.

o comboio dirige-se já, não sei para onde, para fora do 
meu destino. um caminho que pela primeira vez me afasta 
da tia madalena e eu não o sei. vou sozinha de encontro ao 
coveiro. o zé devia segurar numa das minhas mãos, a que 

pre me restou e eu não soube. esse vulgo leito de morte 
em que supostamente se sabe a vida que o tempo tem e o 
tempo que dura nela. o momento de reviver a vida, dizem. 
e eis-me agora nesse absurdo fazer. simplesmente porque 
cavalgo em cliques e tiques e pums ou me lembro daqueles 
rostos, do cheiro de um, do rir que se fazia no outro. rostos. 
e das estórias que via partir sempre que abria as janelas e 
arejava os lençóis.

sem escolha, sem domínio no fígado ou nas fezes, sem 
controle no pensamento ou na vontade que o constrói. 
insiste-me apenas o olfato e de vez em quando rostos que 
vislumbro enquanto cavalgo no agora meu onomatopeico 
cavalo.

descobri tudo assim no dia em que no cais três o comboio 
partiu e eu o esperava pacientemente no cais um. cliché! de 
bilhete numa mão. um dia de névoa e sol, da sempre cada 
vez mais, insistente e teimosa disputa, à qual comodamen-
te atribuímos origem no mau estar de um tal de s. pedro, 
porque é mais cómodo evidentemente que sabê-la na nossa 
insana ação sobre o planeta. meados de um junho igual a 
tantos outros. devo certamente ter escutado alguma voz 
que anunciava a partida do comboio no cais três, bem como 
o meu destino nela. a terra que me viu nascer. a terra vê 
pessoas nascer. quando mortas se guardam nela, ela não 
deve ver nada por causa do escuro. mas a terra vê pessoas 
nascer. partia eu para guardar no escuro dela a minha tia 
madalena. foi a partir desse dia que fiquei junto a ela para 
sempre, como se algum dia tivesse sido verdadeiramente 
diferente. dela guardava o riso e essa coisa que um dia soube 
chamar-se cumplicidade. a morte é uma comadre faladora, 
é comadre de mil tricots tecidos em línguas malabaristas, 
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-me preocupar-me e ao preocupar-me aconteceu-me o falar. 
tenho que estar na terra às quinze horas, o funeral da minha 
tia é às quinze horas, o senhor acha que vou conseguir estar 
na minha terra às quinze horas?

e o revisor que tinha virado já um pouco o seu ombro na 
direção oposta à minha voz, voltou-se devolvendo o mesmo 
sorriso entregue com o bilhete. sim, minha senhora, não se 
preocupe, temos comboios que passam de meia em meia 
hora e o seu desvio não foi tão longe assim, fique tranquila. 
mas eu estava agora preocupada.

não sei depois quando é que eu e o zé nos distanciámos 
do caminhar juntos. claro que o momento se deve ter feito 
anunciar inúmeras vezes, silenciosa ou ruidosamente, mas 
não consigo precisar-me nesses anúncios. coisas pequeninas 
de certeza. dores de cabeça, cansaços profissionais, filmes 
na t.v., aborrecimentos, constrangimentos, falta de dinhei-
ro, chuva, dias de mau trânsito, o período, um processo 
arrastado e desgastado no tempo, a lida da casa, a tampa 
da sanita, o lixo por despejar. padecer do dia a dia é a mais 
terrível das doenças e nem o amor lhe é imune. o amor não 
lhe é imune. ultrajante!

a chuva miudinha que parece não molhar de tão miu-
dinha e vai-se a ver está tudo húmido e se a distração for 
grande no tempo e na vontade, vai-se a ver e há até bolor. 
e se dermos largas à doença que nos corrói assim miudinha, 
vai-se a ver e há apodrecimento e quando começou era amor.

não sei quando nos distanciámos do caminhar juntos, 
mas lembro-me dos intervalos que fizemos para calarmos a 
vida e a doença e o retomarmos: esse nosso caminhar juntos, 
esse nosso querer caminhar juntos. lembro-me de cada uma 
das tentativas de salvamento. lembro-me das bóias utiliza-

não tem nela o bilhete do comboio do cais três. mas a vida, 
sem saber, guarda-o lá no seu canto escuro. a minha mão 
vazia dele e a outra com um bilhete para a tia madalena.

quando o revisor me acorda e eu me sinto acordar cai 
sobre mim um cansaço. esse desfasamento entre o abrir dos 
olhos e o acordar. o movimento e o ruído que tem o dom 
de fazer a consciência entrar em cena. o seu bilhete, minha 
senhora. e com estas palavras a servirem de chave mestra, 
pensamento, sentidos e consciência encontram-se então e 
eu acordo. demoro segundos a descobrir o que me é pedido, 
procuro o zé na mão errada, mas preciso do bilhete agora. 
desculpe minha senhora, o seu bilhete por favor. completa-
se o processo de estar acordada, mas mesmo assim não se 
produz em mim qualquer raciocínio quando a expressão 
do revisor se altera no rosto ao descobrir que olha para um 
bilhete que não lhe pertence. certamente o seu rosto se terá 
alterado mas eu não estava atenta ainda.

calmamente explica-me então o sucedido. calmamente 
me é anunciado que o comboio que me levaria ao funeral da 
tia madalena partiu no cais três e que eu estou num com-
boio que partiu no cais um. os passageiros que me estavam 
próximos começaram num fervilhar próprio de quem teste-
munha o que não deseja para si. indiferente e profissional, 
o revisor volta a explicar-me a situação. providenciaremos 
o seu desembarque na próxima estação, onde depois um 
colega lhe indicará o comboio certo a tomar, fique tranquila 
minha senhora. mas eu estava tranquila. e não se preocupe, 
que não terá que pagar um novo bilhete. mas eu não estava 
preocupada. estes mal entendidos às vezes acontecem minha 
senhora. com um sorriso afável estendeu-me o bilhete. e 
quando o toquei aconteceu-me pensar e ao pensar aconteceu-
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ar que nelas se entranha, mas está tudo igual. a dificuldade 
apresenta-se apenas na minha vontade de as percorrer. ses-
senta e dois anos repartidos por cada uma das ruas. sessenta 
e dois anos de raízes que se mostram agora, rasgando cada 
uma destas ruas e foi há tanto tempo. percorrendo-as de 
laço azul nas tranças, presa à mão e fuça da minha estima-
da mãe. presa ao parar para cumprimentar a dona aurora 
da mercearia que ficou a saber que, por exemplo, a minha 
tia tinha sido vista na cidade com outro homem, imagine, 
dona manuela, eu sei que a senhora sofre por saber estas 
coisas da sua sobrinha criada como a filha que tem pela mão 
mas é para o seu bem se lhe conto estas coisas, é que deve 
ser um sofrimento tão grande. eu não sei onde errei dona 
aurora, não sei que diabo lhe entrou nas mentes. deixe lá, 
agora também já não lhe adianta, ela não passa de uma mal 
agradecida, tem que pensar aqui na sua agustinha. guta, 
amor, beija as minhas costas. e eu rolava o zé nas mãos 
como quem rola um pequeno gatinho e beijava-lhe as costas 
elevando-o ao mimo como uma mãe. guta, morde-me. e eu 
mordia-o. a minha guta há-de ser uma senhora dona aurora, 
não se há-de perder como a ingrata da sua tia. claro dona 
manuela, claro. a mão presa ao cuspe.

a rua é a mesma, a dona aurora morreu felizmente, tal 
como a sua mercearia envenenada. mas a rua é a mesma 
e está ali o número 78 que foi da mercearia. o calor faz-se 
sentir sob o peso do lenço que me cobre os ombros. cai com 
o mesmo vagar dos passos que dou. o céu está mais azul, 
parece-me. devo comer qualquer coisa. é cedo ainda e o 
tempo não me espera, só o coveiro. e a caixa que esconde a 
tia madalena, pronta para ser guardada no escuro da terra. 

para o efeito qualquer café me servirá pelo que entrarei 

das, dos coletes, das cordas, de tudo o que ainda restava no 
nosso pequeno bote, outrora o maior dos veleiros.

o meu zé, a quem pertenci sem nunca lhe ser proprie-
dade. o meu zé. a mais bela das minhas ramificações, a mais 
florida, a mais perfumada, a que sempre respeitou todas as 
estações alheio à teimosia do planeta triste e inerte da sua 
diluição descaracterizada. e eu. eu, a sua musa, a sua menina, 
a sua amante viscosa e libidinosa, o seu ramo forte onde 
pendurava o baloiço e descansava. a sua almofada. o meu 
leito. o seu leito. o nosso amor que ficou doente. espinhos 
que lhe brotaram, assustados.

o dia a dia entranhando-nos, corroendo-nos, comendo-
-nos, rasgando-nos, elevando-nos à condição humana de 
bicho racional. e nós sem a oportunidade de um palco, nós 
sem a oportunidade de um ensaio e outro e outro para que 
depois o geral fosse o perfeito a apresentar. e nós público de 
nós mesmos alterando cenários e neles desenhado o nosso 
caminhar juntos de então.

sobreviver-lhe não foi difícil, respirar não requer pen-
samento. respirar faz-se assim, porque o corpo respira, a 
máquina está em funcionamento sem o esforço ou compli-
cação de escolher um determinado botão. acontece. difícil 
é sobreviver-nos. para nos sobreviver o pensamento faz-se 
ouvir e dependendo da sua tirana vontade, ele pode ser doce 
ou amargo. e pode o doce sabor ser a carícia ou o amargo, 
a violenta dor da bofetada. e sim, é difícil sobreviver a esta 
tirania.

chego à terra às treze horas e dezoito minutos. ninguém 
me espera. 

pensei que tivesse, talvez, que fazer algum esforço para 
de novo me movimentar nas ruas desta terra, respirar no 
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no primeiro que me aparecer. talvez seja de bom tom eu ir 
um pouco mais cedo e ver se a campa da dona manuela, 
minha estimada mãe, tem, sei lá, flores ou qualquer outra 
coisa assim também de bom tom. a do meu pai terá certa-
mente raízes e crescerão e estarão floridas.

com as rugas aprofundam-se nelas, em mergulhos in-
conscientes, os gostos e os hábitos. a mesa junto à janela 
não é por isso exceção e sento-me. tive sorte. mesmo ao pé 
do rio este café. olho-o com saudade e carinho. vi-o largo 
e profundo, depois vi-o estreito e mirrado, e depois vi-o 
travado à força de betão e tornado gigante. como agora se 
mantém. a primeira vez que mergulhei nele levei uma surra 
monumental da dona madalena. impura, vais ficar impura 
como essa água. mas depois da terceira surra, deixei de me 
importar. queria ser impura, desde que pudesse nele entrar 
e ser então como toda a gente. ser igual a toda a gente dona 
manuela.



O povo Maxakali do Nordeste de Minas Gerais 
possui uma palavra no seu vocabulário, que 

encerra em si mesma, duas que nós utilizamos 
no nosso e que se opõem em significado: 

olá e adeus.

Bayí na voz deste povo, fala de dois momentos que 
nós, ocidentais, opomos, na ignorância de que um 

olá esconde em si um adeus e de que um adeus deixa 
atrás de si a esperança de um novo e futuro olá.

Este é um livro que diz Bayí.

Nestes encontros e despedidas camuflados 
vivem as personagens e a sua relação com 

um determinado Deus.


