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Sabes qual é o problema das mulheres como eu? É que as 
mulheres como eu são irreversíveis. Nem te apercebes, 
no início. Pensas só que é uma mulher. Bonita, mais ou 
menos bonita. Não importa. Que sabe usar uns vestidos. 
Que é capaz de entrar sozinha numa sala cheia. Mas de-
pois, ultrapassas aquele ponto. Tocas-lhe. E ficas a querer 
sempre mais. Qualquer coisa de início e de fim. Qualquer 
coisa como um princípio incompreensível. São sempre 
incompreensíveis, os princípios. E com o desespero de 
um fim. Com a sensação de que é para nunca mais. Como 
é que acontecem estas coisas? Isto de a partir daí, todas 
as mulheres serem eu. Já houve mais, não houve? Mais. 
Muitas. Começas por tactear os outros corpos que não são 
o meu. Fechas os olhos. Tentas muito que seja eu e o meu 
corpo. Mas não. Não estamos lá. Não é a minha respiração. 
Não sou eu quando deixo de respirar. Quando regresso de 
lugares que não conheço. Por ter deixado de respirar. E 
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Mas depois há aquele pequeno detalhe. Se ela iria conseguir 
usá-los. Usá-los mesmo. De maneira a que fossem um 
prolongamento do corpo. Uma espécie de materialização 
daquela ideia repetida. A de os nossos objectos serem nós. 
Achas que ela iria fazer com que os meus sapatos fossem 
ela? Somos todas tão diferentes umas das outras, nós. A 
começar pelas que têm medo. Reconhecem-se logo. Vou 
dizer-te como se faz. Basta olhar para os sapatos. Eles 
dizem-te tudo sobre as mulheres que os usam. Estava a falar 
das que têm medo, não é? Vamos por aí, então. Os sapatos 
delas variam de acordo com o grau do tal medo. Do corpo. 
Do próprio e do dos outros. Das outras mulheres. E dos 
homens. Nunca são altos, os saltos destas mulheres cheias 
de medo. No meio-termo de tudo, que ficam. A ideia das 
mulheres destes sapatos não é motivar desejo nos homens, 
nem tão-pouco inveja nas mulheres. Na fronteira do que é 
respeitável. Assim nunca ultrapassam nada. Estes sapatos 

gostas que eu seja capaz de deixar de respirar muitas vezes. 
Que vá para longe de ti. Por tua causa. Por causa das tuas 
mãos. Urgentes, as tuas mãos. Do género de urgência que 
não deixa acabar frases. E depois já não há isso. De tentar 
dizer coisas. Irreversível, eu. Como a porta que acabaste 
de fechar. E a seguir, as tuas mãos. A abrir caminho pelo 
meu vestido. Tão bem-comportado, o meu vestido preto. 
Pelo joelho e tudo. Mas a dizer bem o meu corpo. E eu sei 
que antes de abrires o meu vestido afirmativo, o olhaste 
bem. Atrás de mim. Num corredor longo. Um corpo alto 
e magro num vestido preto. A vermelho. Os meus passos 
são dessa cor. Vistos de trás, os meus passos são assim. 
Um rasto vermelho. Que segues sem compreender. Porque 
sim. Por quereres muito saber como é. Despir um corpo 
que nunca se despe completamente. Um corpo que mantém 
uns sapatos destes, depois de tudo o mais ser eliminado. 
Uma vertigem vermelha, quando os olhas. Que adensa o 
que há em ti que quer muito. É isso, não é? Queres muito. 
Queres a vertigem. Fecha os olhos, agora. Vês? Eu fui ela 
um bocadinho. Enquanto fechaste os olhos, eu fui ela. 
Mas depois, quando voltaste a olhar, não havia nada de 
vermelho ali. Nem um pouco de vermelho na mulher que 
despiste completamente. Na mulher que se deixou despir 
por inteiro. Imprudente. Não deixou nada de si para contar 
a história. Se calhar, era melhor ofereceres-lhe uns sapatos 
novos. Uns sapatos assim como os meus.
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É assim que são as coisas. Não conseguimos deixar de ser 
nós. Mesmo na ilusão de nos termos dado. Não era que eu 
não quisesse. As coisas todas que são como nos filmes. Mas 
só consegui o que foi. O meu silêncio. Querer estar sozinha 
depois. Eu e os meus sapatos. Só isso. Para não me esquecer 
do que havia antes do depois, entendes? Que era eu. Contar 
só comigo. Saber que antes e depois do que quer que seja, 
existo eu. E o irredutível que é ter essa noção. Saber que 
não é conceptual. Que não veio dos livros. É de mim, que 
vem. Quando me escreves, dizes que te falta a minha voz. 
Que não percebes a ausência da minha voz. É daí que vem 
isso? De ter sido a minha voz a resgatar-te da solidão que 
nunca tinhas sentido? De a minha voz não ter sido capaz 
de dizer as coisas que as mulheres dizem, talvez. Que nunca 
sentiram aquilo com mais ninguém. Que querem o resto. 
Jantar fora. Ir aos sítios onde há pessoas. Por quererem a 
confirmação, creio. Será por aí, muito provavelmente. Eu 

dizem aos homens que não devem ter ideia de nada que 
ultrapasse o tamanho mediano dos saltos. E dizem às outras 
mulheres para elas não serem más com elas. Para não lhes 
quererem mal, porque dali não virá nenhuma ameaça. Que 
seriam incapazes de transgredir. De serem desejadas pelos 
homens das outras mulheres. Ou de elas próprias desejarem 
os homens das outras mulheres. Este é o meio-termo. As 
mulheres que ficam ali no meio. Incapazes de extremos. 
E nos extremos, estão as que usam sapatos rasos porque 
sim. Por não fazerem concessões. Por não quererem e 
pronto. Uma verdade, aqui. Neste extremo. No outro, há 
as mulheres como eu. Já te disse como somos, não disse? 
As que gostam dos saltos que te fazem adivinhar. Que te 
fazem querer adivinhar como será. Como será tocar uma 
destas mulheres. 

Voltamos ao mesmo de sempre. Que é lembrares-te. Que 
é não conseguires não lembrar. Eu à tua frente. A olhar um 
espelho de frente. A olhar o meu corpo por inteiro. As tuas 
mãos por todo o lado. E aquele vislumbre vertiginoso. O 
desenho do peito dos meus pés nos sapatos que te fizeram 
querer adivinhar como seria. Um ponto sem retorno, esse. 

Pensei melhor. Não vale a pena ofereceres uns sapatos 
como os meus à mulher que se despiu completamente. 
Diz-lhe só que tens de ir embora. Uma reunião ou algo do 
género. Que foi bom. Aquelas coisas piedosas que tu sabes. 
Iria desperdiçá-los. Por achar que eram para eliminar. Como 
fez com tudo o resto. Quando a deixares, fuma um cigarro. 
Vais ver que tudo fica melhor depois de te concederes um 
cigarro a sós. Costumavas não gostar que eu quisesse fumar 
sozinha. Nunca chegaste a perceber nada, pois não? 
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que tinha acontecido. E que devia ter ficado circunscrito. 
Nada do que aconteceu devia ter saído do quarto. Eu tinha 
tudo tão bem planeado. E tu estragaste tudo. Por não teres 
ido quando te disse. E assim, viste-me cá fora. E assim, 
quiseste mais estar comigo cá fora.

 

só consegui dizer que nunca mais. E que não, não iria haver 
telefonemas. Nem encontros. Nem todos os jantares que 
as mulheres querem. Melhor assim, não? Ficar circunscrita 
a um quarto de hotel. Um sítio onde me sentisse segura. 
Que me reconhecesse depois. Ou que me acolhesse, não sei 
bem. Que me lembrasse do que havia antes daquela linha 
que decidi ultrapassar. 

Na altura, disseste que gostavas de saber como era 
entrar comigo numa sala. Como era estar com uma mulher 
que fosse olhada silenciosamente pelos homens. Aquilo de 
nós passarmos e de as conversas cessarem. O meu silêncio 
disse que não. Que não era uma possibilidade. Não comigo. 

Ajudei-te a vestires-te, como se faz aos filhos. Verifi-
quei se estava tudo nos sítios certos. O nó da gravata. Os 
colarinhos da camisa. Uma espécie de esposa. E disse que 
estavas bem. Que era altura de ires embora. Para eu poder 
fazer o mesmo. 

Ir lá para fora. Nunca cheguei a dizer-te isto, mas eu 
queria tanto ir. Queria o meu carro. Queria que as minhas 
mãos retomassem a noção de estar a agir sobre alguma coisa. 
De ir. Sem mais. Estava à minha espera, o meu carro. E já 
não era suposto andares por ali. Já devias ter ido embora. 
Não sei se sabes, mas nunca devias ter-me visto cá fora. Isso 
só piorou as coisas. Era um dado que não precisavas de ter. 
Porque é pior. Porque vais ter sempre essa imagem. Não 
vais conseguir apagar isso. Isso de me teres visto de fora. 
Eu, o meu vestido preto pelo joelho. Os sapatos. E o meu 
olhar filtrado. Devias ter feito como te tinha dito. Devias 
ter ido embora. Assim, só pioraste as coisas. Porque ficaste 
a ver-me a mim fazer isso. Ir embora. Dentro do teu carro, 
a olhares-me sair rápido daquele lugar. A ir para longe do 



Uma mulher sem nome a cumprir um prazo.
No intervalo, um relato de vida no abismo.

—

“Sabes qual é o problema das mulheres como eu? 
É que as mulheres como eu são irreversíveis. 

Nem te apercebes, no início. 
Pensas só que é uma mulher. 

Bonita, mais ou menos bonita. 
Não importa. 

Que sabe usar uns vestidos. 
Que é capaz de entrar sozinha numa sala cheia. 

Mas depois, ultrapassas aquele ponto. 
Tocas-lhe. E ficas a querer sempre mais.”

—

“Deus primeiro fez um esboço, só depois a obra-prima. 
O Risco Vermelho é uma irrefutável prova disso.” 

Pedro Paixão 

“Num estilo único, sincopado, urgente, a vermelho — 
no livro, há várias cores (a morte é negra), mas predomina 

o vermelho —, é a paixão, o erotismo, a morte.  
Isso que arrebata os homens e as mulheres, os move, inquieta 

e aquieta, a sua habitação. No caso, uma mulher. 
Só uma mulher podia ser autor de O Risco Vermelho.”

do prefácio por Anselmo Borges


