


Para a Sandra

O Virus Mona Lisa.indd   5 22/04/16   17:38



«A beleza é o maior poder humano.»
Honoré de Balzac (1799–1850)
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PRÓLOGO

F inalmente, ela adormeceu. As pálpebras fecharam-se pesa- 
damente e os lábios cheios deixaram-se ficar um pouco entre- 
abertos. Em contraste com o cabelo castanho-escuro, a pele 

imaculada parecia ainda mais clara debaixo da luz brilhante das lâm-
padas da mesa de operações.

Os olhos dele percorreram-lhe as maçãs do rosto até ao queixo, 
com uma covinha no meio, e vaguearam pelo pescoço comprido, onde 
a carótida pulsava suavemente ao ritmo do seu coração. Fez uma pau-
sa, a contar baixinho, e depois voltou a sua atenção para os ombros 
expostos, cuja nudez a fazia parecer vulnerável. Os seios eram de uma 
forma perfeita e o Dr. Rahmani não exagerara. Eram pequenos mas 
firmes e a sua forma fazia despertar associações de ideias. Não eram 
redondos nem ovais. Vieram-lhe à memória imagens de frutos e, pela 
máscara protetora, pareceu-lhe que lhe chegava uma fragrância adoci-
cada misturada com o cheiro do álcool medicinal. A mãe tê-lo-ia ama-
mentado? Acabamos por ser todos vítimas dos nossos pensamentos.

Limpou a testa com as costas da mão. O látex da luva colou-se à 
sua pele marcada de cicatrizes. O ventre dela, onde mal se percebia  
o movimento ritmado provocado pela respiração que o fazia subir e 
descer, parecia de mármore mas, ao mesmo tempo, infinitamente 
suave. Era um paradoxo. Por instantes, sentiu o desejo de aí pousar 
o rosto, mas depois os olhos fixaram-se no pequeno diamante que 
parecia verdadeiro que cintilava no umbigo dela. Um piercing. O estô- 
mago contraiu-se-lhe e sentiu um assomo de repulsa. Elas eram assim.  
Na sua busca da beleza não hesitavam perante as dores. Nem recea-
vam ferir a própria carne. Resistiu ao impulso de, simplesmente, lhe 
arrancar a pedra preciosa da pele. Tornar-se-ia, em breve, mais valio-
sa. Apesar de empalidecer perante o corpo quase perfeito, o zircónio 
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ainda seria o elemento mais valioso existente no pedaço de carne que 
tinha à sua frente.

Passou de novo a mão pelo rosto. Sentiu a mesma sensação de 
aspereza. Quase aliviado, reparou que o resto da feminilidade dela 
se encontrava coberta por um lençol. Tinha a certeza de que o tecido  
verde-vivo lhe ocultava as longas pernas. Andara a pensar meticulo-
samente no que fariam às pernas e haviam encontrado uma solução 
satisfatória. Os seus olhos voltaram-se para um instrumento que pa-
recia um martelo de borracha. Respirou fundo e o olhar cruzou-se 
com o do Dr. Rahmani, que era a única coisa que a proteção facial 
não ocultava. A luz das lâmpadas da sala de cirurgia que haviam im-
provisado refletia-se nas suas pupilas e as suas reverberações traíam 
o nervosismo do médico. Ou seria medo? As sobrancelhas espessas 
do médico estavam húmidas e a sua atenção voltou-se para o bisturi 
que ele tinha na mão, que tremia. A ponta do bisturi traçava riscos 
luminosos no ar, como se ele estivesse a acenar com um fósforo aceso.  
A ilusão visual agradou-lhe. Fê-lo pensar num rastilho cuja extremida-
de estava prestes a acender. Sentia uma comichão por baixo de um dos 
olhos e coçou-se. O látex na ponta dos dedos aumentou-lhe a sensação 
de estranheza que a sua pele do rosto lhe transmitia. Ou dar-se-ia o caso  
de nem a sentir?

Com um aceno de cabeça, encorajou o médico e, enquanto este se  
curvava e, respirando pesadamente, abria a primeira camada de pele, 
sentiu-se dominado por uma profunda sensação de felicidade. Olhou 
pela última vez para a obra criada por Deus que tinha diante de si. 
Chegara o tempo de a humanidade conhecer o seu próprio trabalho. 
Mesmo que o mundo começasse por ter algumas dificuldades em 
compreendê-lo. Mas era o primeiro passo no rumo para a cura deste.  
E o remédio era de sabor amargo.
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Acapulco

P or um instante, a rivalidade pareceu esquecida. Miss Louisiana  
conseguira, de algum modo, levar uma garrafa de tequila dis- 
farçadamente para o autocarro e depois de a bebida, escondida  

num saco de papel pardo, ter circulado pelas várias filas de bancos do 
autocarro, a tensão das candidatas deu lugar a uma alegria hilariante. 
Para isso também contribuiu uma expetativa generalizada: do progra-
ma fazia parte uma semana em Acapulco, que era a última etapa da 
maratona preparatória para a grande cerimónia final da eleição de Miss 
América. Bastara-lhes chegar uma hora antes à pista do Aeroporto Inter- 
nacional General Juan N. Álvarez, onde foram recebidas por um muro 
de ar quente, para nenhuma das jovens duvidar de que as esperava uma  
grande semana passada nas mais bonitas piscinas do México. Iriam 
demorar meia hora a chegar ao hotel, segundo avisara o motorista do 
autocarro quando as portas do veículo se fecharam. Para acrescentar, 
na brincadeira, que isso seria possível se ele conseguisse tirar os olhos  
do espelho retrovisor e da bonita carga que transportava e não fossem 
todos parar ao fundo de um qualquer buraco.

Do telemóvel de Miss Nova Iorque começou a sair música rap. Já se  
percorrera metade da viagem quando a embriagada Miss Florida, que era  
uma das rainhas de beleza mais jovens à escala nacional, tirou os sapatos  
e, pondo-se descalça em cima do banco, começou a girar as ancas ao som  
dos gritos de entusiasmo das restantes. A cada solavanco das estradas 
mexicanas, a representante do Estado do Sol era catapultada do banco 
impiedosamente macio e almofado contra o teto do velho autocarro.  
Aos gritos de incitamento das suas rivais, Miss Florida abriu, exultante, o  
botão de cima do seu polo branco como a neve e posou de braços aber-
tos ao céu para os flashes dos seus smartphones sem suspeitar de que as  
perspetivas de ganhar o título se dissolviam na atmosfera cheia de álcool.
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Não teve qualquer hipótese quando o autocarro travou de emer-
gência. Foi, de imediato, catapultada para a frente, por entre as cabe-
ças das suas colegas, que gritavam, indo parar três filas mais à frente e 
batendo com o rosto nos encostos de cabeça, com a nuca no teto, com 
o braço no vidro da janela e com os joelhos noutros corpos. Enquanto 
o autocarro rodava sobre si mesmo, a força centrífuga arremessou-a 
na direção oposta juntamente com a bagagem, as malas de mão e as 
garrafas de bebidas. Já inconsciente, Miss Florida embateu numa das 
janelas e foi atirada para trás, deixando uma racha comprida no vidro 
e acabando por deslizar para debaixo de um dos bancos, como se fosse 
uma boneca de trapos, de pernas e braços estranhamente retorcidos.

Não percebeu, por isso, o que depois aconteceu no autocarro, onde  
reinou um silêncio apenas interrompido por gemidos que mal se ou-
viam. Também não ouviu o tiro que atravessou o para-brisas, perigo-
samente perto da cabeça do motorista, nem reparou como ele abria a 
porta do autocarro a um comando hispânico. Não viu as pesadas botas 
de combate muito próximas da sua cabeça, que sangrava, nem ouviu 
as súplicas assustadas do motorista, que foi arrancado do seu lugar 
e atirado porta fora, indo parar à poeira da estrada. Miss Florida nem 
sentiu a dor penetrante que lhe teria causado o embate da cana do 
nariz na borda saliente do canto inferior do banco onde Miss Alabama 
e Miss Carolina do Sul olhavam, pela primeira vez nas suas vidas,  
boquiabertas e de olhar esgazeado, para o cano de uma metralhadora 
já com muito uso.
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Boston, uma semana mais tarde

A s pancadas tornaram-se mais fortes. Mais enérgicas. Se, de 
início, podiam parecer tímidas, agora Helen já não as podia 
ignorar. E até as pausas entre as pancadas se tornaram mais 

curtas. O som parecia seguir um ritmo dissimulado cujo esquema 
Helen tentou decifrar. Longa — longa — curta — mais longa. Azul —  
— azul — amarelo — azul-escuro. Como tantas vezes acontecia, os sons  
apareciam-lhe sob a forma de cores. Helen estremeceu, como se sen-
tisse a proximidade súbita de um zumbido. Uma tonalidade vermelho- 
-escura alastrou-se por trás das suas pálpebras fechadas. Viu diante 
de si a imagem de um lago de sangue que, de repente, desapareceu 
quando o vermelho se transformou em roxo. As pancadas tornaram-
-se mais rápidas, ameaçando hipnotizá-la. Sentia-se como se tivesse 
bebido até ao fim uma garrafa de vinho tinto. E era isso. A tonalidade 
da cor, que associava ao zumbido, recordava-lhe a cor do vinho tinto. 
Um Bordeaux encorpado. 

— Helen? Estás a dormir? Helen!
Uma voz metálica arrancou-a dos seus pensamentos. Como se fos-

se alguém a falar no interior de uma lata de conserva: um cor-de-rosa 
turvo. 

Abriu os olhos e sentiu vontade de se mexer e de se espreguiçar.  
Mas o tubo estreito em que se encontrava metida não o permitiu. Num  
pequeno visor fixo, mesmo por cima dos seus olhos e à distância de 
uma mão, viu a imagem de um homem sorridente. E não era segu-
ramente um jovem. O cabelo estava perfeitamente penteado e de um 
negro azulado que era reluzente como se lhe tivessem aplicado uma 
camada de orvalho fresco. Sobre a testa pendia um único caracol, o que  
despertou em Helen o reflexo de estender o braço para o afastar para 
o lado. Mas lembrou-se a tempo de que não se podia mexer. Sentiu  
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o braço muito pesado. As maçãs do rosto do homem eram muito pro-
nunciadas e os dentes eram brancos como a neve. Uma sugestão de 
barba por fazer dava-lhe uma aparência especialmente masculina.  
O olhar temerário prometia aventuras. Sim, ser-lhe-ia talvez difícil ar-
rancar uma mulher da cama. Helen fechou os olhos por instantes. 
Negro. Sentiu uma picada no peito.

— E então? O que achas? — perguntou a voz metálica.
Helen pensou ouvir um tom de divertimento na voz. Procurou os  

botões com os dedos, tendo o cuidado de não mexer a mão toda. Bas- 
tava uma ligeira pressão dos dedos. Esperou.

— Mas era o que eu pensava! — ouviu Betty dizer. — E nós com 
medo de que tivesses adormecido.

Muito engraçado, pensou Helen. O corpo produzira tanta adrenali-
na que ela nessa noite até iria ter dificuldade em adormecer. Para ela  
tinha sido uma cavalgada no dorso de um cavalo desenfreado. E quem 
é que conseguiria dormir numa situação dessas? O suor frio colou-se-lhe  
à testa. Abriu mais uma vez a boca, ofegante, à procura de ar. Sentiu  
um formigueiro nos dedos. Havia um motivo para ter adiado este pro- 
cesso durante tanto tempo. Todos os seus colegas se haviam subme- 
tido há muito tempo aos testes de ressonância magnética. A maioria  
enquanto estudantes. De algum modo ela conseguira sempre evitá-
-los. Até agora. Mas, quando se conduzia um projeto experimental,  
havia que se dar o exemplo. E não havia mais ninguém a quem cou-
besse o dever de testar o equipamento experimental. As pancadas  
ganharam uma nova coloração. Helen afastou as imagens coloridas 
dos seus olhos interiores e concentrou-se no visor.

— Bom, agora a próxima fotografia — anunciou Betty.
Desta vez foi o rosto de uma mulher que apareceu. Helen pensou 

primeiro que o rosto estivesse completamente limpo de maquilha-
gem, mas depois, vendo melhor, notou-lhe sinais de sombra para os  
olhos e vestígios de maquilhagem. Apesar disso, a mulher parecia ter 
um rosto banal. Descorado. A pele das faces era um pouco flácida.  
Os lábios eram estreitos. O nariz parecia torto, o olhar desinteressado 
e as pálpebras caídas. Clareza, era o que esta imagem queria dizer. 
Desinteressante. Helen fechou os olhos. Vermelho-claro. Seria uma 
consequência do zumbido? Voltou a mexer o dedo indicador.
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— OK — ouviu Helen, em tom cético, vindo de um altifalante.  
— Tens a certeza de que não te estás a baldar?

Helen procurou outra vez respirar com mais força, mas o peito 
pareceu-lhe feito de cimento. Começou a ter a sensação de que iria 
sufocar.

— Quero sair daqui! — exclamou, de repente, e quase se surpre- 
endeu com as suas próprias palavras.

— Ainda não acabámos… — afirmou Betty, com um tom de voz 
inseguro.

— Acabem com isto! — tornou Helen, com voz firme. As pancadas  
haviam retomado a sua sequência, fazendo surgir sombras lúgubres 
dentro da sua cabeça.´

— A sério? — perguntou Betty, incrédula. — Ainda temos dez 
fotos...

— A sério! — respondeu Helen, já em pânico. Esperou alguns 
instantes e, como nada acontecesse, tateou à procura da pequena bola 
de borracha que devia encontrar-se junto do braço direito. Cem vezes  
pusera ela própria a campainha junto da pessoa que estava a ser sujeita 
ao teste na máquina de ressonância magnética, associando-a à indica-
ção tranquilizadora de que a cobaia devia apertar a bola se houvesse 
alguma emergência. Compreensivelmente, nunca ocorrera nenhuma 
emergência. E ninguém recorrera à bola. E agora era ela própria que 
o fazia.

— Sim, sim, já vou. Over! — ressoou a voz de Betty, com um misto 
de consternação e de preocupação. O campo de visão de Helen colo-
riu-se de um lilás-amarelado.

O pensamento de que, sozinha, não conseguiria libertar-se do in-
terior da máquina assustou-a ainda mais. Sentiu o suor frio a brotar-
-lhe de todos os poros. O coração começou a bater muito depressa.  
O interior da máquina era demasiado apertado. E se faltasse a eletrici-
dade? Quando tempo teria de ficar deitada às escuras?

As pancadas e o zumbido pararam de repente e a máquina estre-
meceu e sacudiu-se. A parte de cima começou lentamente a mover-se, 
e Helen ouviu o som chiante do sistema de abertura automática en-
quanto a plataforma em que estava deitada começou a sair de dentro 
da máquina. A eletricidade não falhara.
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Sentiu um alívio enorme. Duas mãos abriram-lhe a armação que 
lhe rodeava a cabeça e Helen viu o rosto de Betty. Que contraste com a 
anterior visão que ainda momentos antes pairara sobre ela! Rodeados 
de sardas, dois olhos verdes, tristes e preocupados, olharam-na de 
cima. E depois Helen sentiu no pescoço as cócegas provocadas pelos 
caracóis ruivos de Betty.

— Está tudo bem contigo? — perguntou Betty, de testa franzida.
— Ajuda-me a levantar — gemeu Helen, estendendo as mãos na 

direção da colega. Os dedos húmidos quase deslizaram das mãos de 
Betty.

Quando finalmente se endireitou, Helen sentiu-se entontecida. 
Pela primeira vez em minutos, teve a sensação de que conseguia vol-
tar a respirar. Era melhor guardar a verdade só para si. Sendo chefe de 
um projeto de pesquisa de uma envergadura tão grande não se podia 
dar a estas fraquezas.

— Preciso de ir urgentemente à casa de banho. Bebi demasiado 
chá hoje de manhã — afirmou, soltando-se dos cabos.

Reparou como Betty a observava com ar pensativo. E inquiriu-a, 
a rir-se:  

— O que é? — Esperou que a sua voz não soasse demasiado artifi-
cial. — Acreditas que eu tenho medo de estar dentro de uma máquina 
de ressonância magnética? Esta coisa é a minha vida!

Betty coçou a testa.
— Apertaste a bola da emergência...
— Porque me senti desesperada! — retorquiu Helen, e abanou  

a cabeça com ar divertido. — Talvez por causa do calor. Não sabes 
como é? — Para dar ênfase às suas palavras, apertou os joelhos um 
contra o outro, como uma criança, e dirigiu-se para a porta com mo-
vimentos desajeitados. — Regista os valores que obtivemos até agora. 
Volto já — disse a Betty, antes de desaparecer pelo corredor fora. A casa  
de banho não ficava longe.

A água fria com que humedeceu o rosto fez-lhe bem. Gemeu devido  
à sensação de frio, mas também pelo alívio que sentiu. Ocorrera pre-
cisamente o desastre que tanto tinha receado durante anos. Sentiu o 
sangue a concentrar-se no rosto. Mas não podia ficar a sentir-se enver-
gonhada. Havia dentistas que tinham medo de tratamentos dentários. 
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Polícias que conduziam carros depressa demais. E havia até uma espe-
cialista em neuroestética que se enchia de pânico na cabina da máqui- 
na de ressonância magnética. Helen enxaguou o rosto com os toalhetes  
de papel rijo, que tinham um cheiro sulfuroso, olhou para o espelho, de  
relance, ajeitou o cabelo e regressou à sala de controlo.

Cortaria pela raiz qualquer conversa sobre o que sucedera. Era a 
vantagem de estar ao comando dos acontecimentos.

Betty encontrava-se sozinha, sentada numa consola que fazia lem-
brar o cockpit de um avião. Atrás de um painel de vidro, via-se o agora 
inútil tomógrafo de ressonância magnética. Betty concentrava toda  
a sua atenção num enorme monitor.

— Onde está o Claude? — perguntou Helen. Teria gostado de ver 
a reação dele à fracassada experiência da ressonância magnética e de 
lhe prestar um esclarecimento conclusivo. Antes que o assunto se fos-
se espalhando por entre os colegas.

— Deve ter ido comer alguma coisa rapidamente — respondeu 
Betty, absorta.

— Estavam lá dois tipos de fato — disse Helen. Era necessário 
agir normalmente.

— Pensei que te agradasse.
Helen massajou as têmporas. Imaginou estar ainda a ouvir um 

ligeiro zumbido.
— Os barulhos dentro da máquina dão cabo de uma pessoa — afir- 

mou. — São muito mais intensos lá dentro. São mesmo psicadélicos!
Betty ergueu uma bolsa onde meteu um CD sem desviar os olhos 

do monitor. Helen decifrou as palavras «Magnetic Sounds». 
— O Claude recolheu o som da ressonância magnética e gravou-o 

no CD — explicou Betty. — Quando faz a mistura do som e depois  
o ouve no carro, acha que é melhor do que música ambiente. Até me 
perguntou se eu queria cantar qualquer coisa para acompanhar.

Helen sorriu. Que havia alguma coisa entre Betty e Claude era 
uma coisa de que há muito suspeitava.

— A mim não me disse nada — disse.
Betty riu-se e retorquiu:
— Talvez receasse ter problemas por causa disso. Isto aqui não é 

nenhum estúdio de som.
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— Por isso é que vai ter problemas — replicou Helen, secamente. 
Mas, ao ver como Betty olhava para ela com perplexidade, pousou-lhe 
a mão no ombro num gesto tranquilizador. — Estava só a brincar!

Enquanto a colega parecia ficar mais descontraída, o olhar de Helen  
foi atraído pela imagem do monitor à sua frente. O que parecia uma 
metade sobredimensionada de uma noz aberta era, na realidade, um  
corte transversal do seu próprio cérebro. No canto superior direito, 
viu o seu nome: «Helen Morgan». Era a primeira vez que via assim 
o seu cérebro. Entre contornos cinzentos que pareciam cristais bri-
lhavam zonas de um vermelho-amarelado como se fossem pequenos 
incêndios.

— É a tua primeira ressonância magnética? — perguntou Betty, 
com um tom de inconfundível preocupação na voz. Era evidente que, 
apesar da tentativa de Helen de minimizar o incidente, ela tentava 
saber o que se passara.

— Já te disse, precisava de ir à casa de banho...
— Não me refiro a isso. — Betty inclinou-se para a frente, para 

ver melhor um pormenor no monitor à sua frente. — Mas a isto aqui.
Helen sentiu o coração a acelerar-se ao olhar, com Betty, para a ima- 

gem do seu cérebro. Reparava agora no que antes deixara visivelmente 
passar. A alguns centímetros das zonas coloridas, no lado direito do 
cérebro, destacava-se um ponto no conjunto da imagem. Um ponto 
que ela, como neurologista, sabia bem que não devia estar ali. E era 
para aí que apontava o dedo indicador de Betty.

E, de imediato, soube o que significava aquele ponto vermelho- 
-claro da dimensão de uma unha do dedo polegar.

Betty voltou-se para Helen, observando-a com as sobrancelhas  
arqueadas.

Helen ignorou-a, mantendo os olhos fixos no ecrã. Lera muito, vira  
as imagens nos manuais e imaginara que seria assim. Mas o que agora  
via diante de si, e no seu próprio cérebro, causava-lhe um medo maior 
do que há muito antecipara. 

Teve a sensação de que o dedo de Betty, que ficara imóvel mesmo 
no centro da imagem do seu cérebro, a tocava no interior do crânio. 
Helen nunca pensara que a anomalia se deixasse reconhecer tão bem 
e esperava que Betty não desse por ela. Dentro dela havia um mistério 
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clínico que deixava de estar agora tão escondido que era como se tives-
se sido exposto no placar de parede da sala comum.

Iria custar-lhe algo manter o segredo.
Sem desviar o olhar do ecrã, Helen estendeu a mão direita e empur- 

rou com força a porta ao seu lado, fazendo com que se fechasse com 
estrondo. Diante dos seus olhos cintilou um clarão amarelo. Betty 
sobressaltou-se e voltou-se para ela.

— Que dirias se, no fim de semana, eu vos deixasse o laboratório, 
a ti e ao Claude, para as vossas gravações musicais?

Um sorriso enorme fez dançar as sardas do rosto de Betty.
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San Antonio

—N ão te sentes bem, Madeleine? — «Sê sincera comi-
go!», parecia dizer o olhar do médico.

Madeleine abanou energicamente a cabeça. Desta  
vez não devia mentir. Sentia-se bem. Nas últimas semanas, sentira-se 
melhor de dia para dia. Graças às sessões com o médico. Mas também 
a Brian. Com este pensamento na sua cabeça de cabelos castanhos 
revoltos, o coração até saltou.

— Sinto-me realmente bem. Mesmo bem — disse, com voz firme, 
sustendo o olhar do Dr. Reid.

A expressão de ceticismo do rosto dele deu lugar a um sorriso.
— Isso é bom. Isso é mesmo muito bom — comentou, olhando 

para o dossiê com os documentos que tinha no colo como se aí procu-
rasse uma referência.

Madeleine endireitou o pescoço e julgou ver um cheque no meio 
dos papéis. Talvez fosse da sua mãe, para pagar o internamento na 
clínica. O olhar desviou-se para o relógio, pendurado por cima da por-
ta. Já passavam cinco minutos das 15h30. Às 16h ia encontrar-se com 
Brian no parque da clínica. Como demorava o ponteiro dos minutos 
a mexer-se!

O médico pôs de lado o dossiê e cruzou os braços, sem deixar de a 
fitar. O peito dele ergueu-se quando respirou fundo. Devia ter alguma 
coisa desagradável para lhe dizer.

— Madeleine, alegra-me muito, não, alegra-nos a todos muito que  
estejas melhor. Mas permite-me uma pergunta. E, por favor, não fiques  
irritada com ela. Como teu terapeuta, devo fazê-la muito diretamente.

Madeleine acenou afirmativamente com a cabeça, sentindo-se irri-
tada. Nunca o vira assim em todas as conversas que haviam mantido. 
Ele, um polo de tranquilidade e refúgio de confiança, parecia estar 
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tenso pela primeira vez. E a voz era de séria preocupação. De repente, 
Madeleine sentiu-se inquieta. 

— Sim, claro — respondeu, com uma serenidade fingida. — Per- 
gunte à vontade!

O terapeuta endireitou as costas e tossicou, cerimoniosamente.
— Madeleine — começou então, observando-a com uma expres-

são mais intensa do que antes. — Engordaste?
Madeleine até pensou ter percebido mal. Abriu a boca e fechou-

-a. Tentou escutar o eco das palavras dele, apesar de não haver eco na 
sala. Ele teria realmente... falado em «engordar»? — Não me perce-
bas mal — prosseguiu o Dr. Reid, parecendo sentir-se desconfortável.  
— Mas quando vieste ter connosco, eras uma rapariga muito magra 
e atraente. Muito mais bonita do que todas as outras. E agora estas aí 
sentada com o teu sorriso de autossatisfação, uma papada, barrigui-
nha, como se pretendesses... — O médico fez uma pausa e inclinou-
-se ligeiramente para ela. — Desculpa a sinceridade: é de engordar 
que se trata! — Com as últimas palavras, a expressão no seu rosto 
transformou-se em repugnância. 

Madeleine sentiu um aperto na garganta e o coração a bater dolo- 
rosamente contra as costelas, o que durante muitos anos fora um  
sinal evidente da sua má condição física. Sentiu uma impressão azeda 
a subir-lhe à boca e reprimiu um vómito com dificuldade.

A mão quente do terapeuta pousou-lhe no joelho.
— Madeleine — disse-lhe ele, num tom compadecido —, aqui 

queremos curar-te. Mas, ao mesmo tempo, não queremos fazer de ti 
uma pessoa presunçosa. Se fores odiosa e gorda, a tua saúde psíquica 
não te servirá para nada no mundo vulgar que existe lá fora. O mundo 
é mau, Madeleine. Não te esqueças disso.

Madeleine olhou para a testa franzida do médico, que brilhava  
tenuemente à luz amarelada do candeeiro da secretária. Sentiu a 
náusea a aumentar. Seria um teste? Nos olhos do Dr. Reid procurou 
discernir algo que pudesse revelar que tudo não passava de uma brin-
cadeira. Ou de uma simples prova de que ela entretanto se fortalecera. 
Mas nada descobriu no olhar dele que diminuísse a crueldade das 
suas palavras. Ele parecia, no entanto, seriamente preocupado com 
ela. E talvez mesmo triste.   
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Todo o seu corpo se contraiu. Não dera por ter engordado. E Brian? 
Porque é que ele não dissera nada? Preferia mulheres gordas? Estaria 
na clínica para tratamento e não por causa da droga, como chegara a 
contar-lhe? Seria um pervertido fetichista? Ela tinha de se ir embora! 
Levantou-se de um salto e quase correu para a porta nas suas pernas 
trementes. Fez apelo a todas as suas forças para rodar a maçaneta da  
porta. O chão oscilou sob os seus pés como se fosse o convés de um 
navio debaixo de uma tempestade violenta. O sabor do vómito espa-
lhou-se por toda a boca.
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Varsóvia

P atryk Weisz ficou imóvel e pôs-se à escuta através do chão vazio.  
Nada se ouvia na enorme casa.

O silêncio parecia-lhe estranho. Mas nunca aqui vivera. 
Fora criado em Londres. Alguns anos antes, o pai, depois de a mãe 
morrer, regressara ao seu país para aí residir. Mas Patryk mal se sentia 
polaco. No ano passado visitara o pai em casa apenas por três vezes. 
A propriedade era-lhe estranha e, sem o pai, a casa era para ele um 
edifício como outro qualquer. Olhou para uma fotografia emoldurada 
na parede. Mostrava-o talvez com 2 anos. Sentado com uma fralda 
grande demais à beira de uma caixa com areia, tendo na mão uma 
pequena pá azul. Olhava com ar cético para a máquina fotográfica. 
Com a pequena mão esquerda, apontava para o fotógrafo. Talvez se 
tivesse interrogado sobre quem seria o homem que o olhava de cima 
através da máquina. O pai, como a mãe sempre lhe contara, não es-
tava muitas vezes em casa. O seu lar era o gabinete de trabalho e a 
sua verdadeira família os colegas. Era a «obra da sua vida», como o 
pai sempre salientara. Patryk suspirou. A reforma devia ter sido para 
ele um tormento insuportável. E depois as dores que se seguiram ao 
acidente. Sobre as quais nunca dissera uma palavra, mas que, no en-
tanto, o acompanhariam para sempre, tal como os médicos, mesmo 
até ao final da sua vida. Patryk suspirou, mais uma vez. 

Ouviu um ruído. Talvez fosse um dos cães de caça. Ou um dos pou-
cos empregados que restavam e cuja tarefa principal era a de cuidar  
dos cães. E a de manter em bom estado as 26 divisões, entre as quais 
cinco casas de banho e sete quartos de dormir.

Patryk abanou a cabeça e riu-se com desprezo. Vinte e seis divi-
sões para um só homem. Tantos locais onde ele podia estar sozinho. 
Não se dizia sempre que a riqueza gerava a solidão? Patryk podia aqui  
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percorrer o caminho de pedras que o demonstrava. O vazio que ele 
sentia... Era-lhe agora claro que esse vazio, sentido pelo seu próprio 
pai, existira sempre nesta casa, e não só agora. Até ao dia em que, oito 
semanas antes, Pavel Weisz desaparecera do mundo sem deixar rasto.

O olhar de Patryk desviou-se da fotografia e deteve-se na parede do 
outro lado. De um quadro, por cima de uma pequena mesa, gritava-
-lhe uma pessoa com as mãos coladas nos ouvidos, a boca aberta e 
os olhos vazios. A pessoa até parecia estar a berrar. Patryk conhecia 
a pintura, da autoria de um pintor norueguês. Admirou-se. Até esse 
momento, nunca dera pela existência do quadro em casa. E seria o ori-
ginal? O pai, normalmente, não se satisfazia com cópias. Lembrou-se, 
de imediato, da cave. A mão foi até ao bolso das calças, de onde tirou 
um pequeno papel.

«Helen Morgan» — era o papel onde aí fora escrito com a caligra-
fia trémula do pai.

Patryk olhou para os algarismos por baixo do nome e depois para 
o relógio de pulso. Voltou-se e procurou lembrar-se de qual era o ca-
minho para o escritório. Havia aí um telefone.
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Florença, por volta de 1500

U m homem jovem apareceu hoje em nossa casa depois do almoço, 
elegantemente vestido. A gola estava debruada com pele de lince. 
Os caracóis mostravam um esplendor idêntico. As maçãs do rosto 

pareciam pêssegos. Os lábios eram rosados e cheios. O olhar, seguro de si, era  
o de um príncipe. Pensei, depois de o ver, que fosse um dos meus alunos e quis  
repreendê-lo por não ter anunciado a sua visita a minha casa. Mas, nessa 
altura, por qualquer motivo incompreensível, não o pude fazer. Não o pude 
fazer como não pode o homem transformar o dia em noite. Nem fechar a 
porta à morte, caso ela decida atormentá-lo. Só a ti, meu diário, o confio, 
sabendo plenamente que contigo tudo isto ficará para sempre guardado.  
E também não o pude fazer porque durante toda a minha vida esperei por 
ele. Não é um aluno, mas também não é um príncipe. 

Algo muito dentro de mim me diz que nem sequer é deste mundo.
Foi por isso que o deixei entrar.
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Boston

Um vento suave de outono acariciou-lhe o rosto. Helen inspi-
rou o ar e deixou que essa aragem lhe descesse aos pulmões, 
sentindo que o nó do seu estômago cedia. À sua volta as 

árvores do parque brilhavam com as cores mais vivas. De passagem 
viu um jovem casal, sentado num dos bancos, a falar ternamente en-
tre si. O indian summer revelava-se na sua face mais bonita e envolvia  
a cidade no seu abraço romântico.

Como cientista, Helen sabia interpretar os fenómenos da nature-
za. Nas noites frias e nos dias ainda quentes desta altura do ano, as 
árvores produziam uma substância química que bloqueava a troca de 
humidade entre os ramos e as folhas. A consequência era uma queda 
drástica na quantidade da clorofila enquanto o açúcar das folhas lhes 
dava cores muito mais quentes. Era um processo químico, nada mais. 
Tal como o amor. Assim que convencia o seu coração com uma expli-
cação biológica e racional da natureza, tudo se tornava, de repente, 
mais pesado. Por mais que desejasse ter a imagem ideal de uma cien-
tista, raramente conseguia sentir-se esclarecida e guiada pela razão. 
Tal como antes, quando obrigara Betty a manter-se silenciosa sobre os 
resultados da sua ressonância magnética. «Porquê? Não é nada que 
possa envergonhar alguém», retorquira Betty, traçando, na perspetiva 
de Helen, uma fronteira invisível. Era a ela que pertencia o seu corpo 
e a decisão era só sua quanto ao conhecimento das suas fotografias  
clínicas e a quem as poderia ver. Finalmente Betty conseguira ser con-
vencida, de colega para colega, a guardar a informação só para si. Até 
Claude ter aparecido de repente e a conversa ter terminado abrupta-
mente com a sua entrada em cena. Ao reparar no silêncio que se gerara, 
Claude ficara visivelmente consternado e perguntara-lhes: «Estiveram  
a discutir?» Mas ambas ignoraram o seu embaraço com sorrisos.
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E depois Helen resolvera, espontaneamente, folgar durante o resto  
do dia sem, no entanto, deixar de se assegurar de que todos os registos 
da sua experiência haviam sido destruídos.

Mas agora sentia-se arrasada. A cabeça doía-lhe, como acontecia 
tantas vezes quando tinha de suportar ruídos mais altos. Com as pon-
tas dos polegares e dos dedos indicadores massajou as sobrancelhas. 
A seguir teria de tomar um comprimido ou, melhor, dois.

— O meu corpo pertence-me — repetiu ela, baixinho. Eram as 
mesmas palavras que dissera a Betty. Mas nem sempre fora assim. 

Era por isso que não gostava que os outros pudessem ver o que se 
passava no ambiente secreto do seu corpo? Fora por isso que reagira 
tão violentamente perante Betty? Devido à preocupação de que a ima-
gem do seu cérebro pudesse ser divulgada? Por instantes, viu a capa  
da Vogue com a imagem da sua própria cabeça, e apressou-se a fechar os  
olhos com força para afugentar essa visão. Suspirando, ergueu o rosto 
ao sol e sentiu o calor na testa. Era como se tivesse a esperança de que 
os raios ultravioletas lhe queimassem os pensamentos tão sombrios.

Helen meteu a mão no bolso do casaco e sentiu o papel do en-
velope entre os dedos. Tirou-o e olhou para a carta com o timbre do 
Museu do Louvre, de Paris. Por baixo encontrava-se também o nome 
do diretor da Coleção de Pintura, Sr. Louis Roussel. Leu de novo as li-
nhas que ele lhe enviara. O Sr. Roussel expressava a sua satisfação por 
poder recebê-la em breve em Paris, no Centro de Pesquisa e Restauro 
dos Museus de França (conhecido, abreviadamente, por C2RMF).
Tudo estava a postos para a investigação prevista. Além disso, Roussel 
sublinhava mais uma vez a necessidade de manter o maior sigilo. Por 
razões de segurança. E nem mesmo os seus colaboradores mais próxi-
mos, como Betty ou Claude, deviam saber qual era exatamente o pro-
pósito da sua deslocação a Paris. Se lhe parecia tudo algo exagerado, 
também servia para tornar a viagem mais atraente.

Um sorriso animou-lhe o rosto. Pensar em Paris despertava-lhe 
recordações antigas. De um verão passado. Vivera em Paris os seus 
momentos mais bonitos... mas também os piores.

Helen dobrou o envelope para caber no bolso do casaco e roçou 
com a mão no telemóvel. Um pouco desajeitadamente, tirou o headset 
e enfiou o pequeno auricular no ouvido. Desde que lera numa revista 
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especializada um estudo sueco, segundo o qual as radiações dos tele-
móveis podiam provocar alterações no cérebro, recusava-se a encostar 
diretamente o aparelho ao ouvido.

Marcou o número do telemóvel de Madeleine e demorou algum 
tempo até ouvir o sinal de chamada, o que lhe provocou uma dor pene- 
trante que se alastrou do ouvido interno até à têmpora. Depois de cin-
co toques de chamada, foi encaminhada para a caixa de correio de voz. 
Helen alegrou-se ao ouvir a voz clara da sua filha, que pedia para, de-
pois do sinal sonoro, lhe deixarem uma mensagem. Gostaria mais, no 
entanto, de ter falado diretamente com ela. Desligou. Seria de supor 
que estivesse em alguma sessão de terapia. A rotina diária da clínica 
de San Antonio estava visivelmente organizada, o que fazia parte da 
terapia. Há quanto tempo é que não via Madeleine? Há seis semanas 
bem compridas. Mas era o que os médicos queriam porque era tam-
bém o que Madeleine queria. Helen soltou um suspiro bem audível. 
Ao pensar na filha, o coração ainda lhe pesava mais. 

Passou por ela outro casal, de mãos dadas. Com as suas roupas da 
moda pareciam ter acabado de sair dos catálogos de outono das gran-
des marcas de vestuário. Helen abanou a cabeça, com um sorriso. Não 
havia ninguém a trabalhar durante o dia nesta cidade? Mas depois o 
pequeno sorriso morreu-lhe nos cantos da boca.

A felicidade amorosa dos outros feria-lhe o estado de espírito. E não  
se passou muito tempo que não estivesse a censurar-se pela decisão 
de aproveitar a tarde soalheira para um passeio.

A separação de Guy fora há três meses. E desde então, pelo menos  
fora do seu trabalho no instituto, nunca mais endireitara a sua vida. 
Sentia-se sempre uma estranha no novo apartamento. Não se habituava  
a viver sozinha. Nem a dormir sozinha. Ou a ir às compras sozinha.  
A ver televisão sem outra companhia. Compreendia agora as mulhe-
res que arranjavam um gato para terem companhia. Ou até mais do 
que um. 

Helena deteve-se diante de um ácer-vermelho majestoso e levan-
tou a cabeça, para lhe ver a copa. Que contraste fazia com o verde do 
verão! Era uma fase breve e transitória da sua atenção. Quantas vezes, 
nos meses anteriores, é que passara por esta árvore sem sequer parar 
para a ver de perto! E, no entanto, agora que a árvore se adornara com  
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a sua cor vermelha brilhante, ninguém podia passar por ali sem nela 
reparar. Tal como o representante da agência de modelos que não pu-
dera, ao passar, deixar de reparar nela e nos seus 16 anos, acabando por  
abordá-la diretamente numa rua de Nova Iorque. E havia bastado uma 
penosa sessão de fotografias num sótão de Brooklyn e as primeiras 
sessões de casting com as maiores marcas da moda para ela, pratica- 
mente da noite para o dia, se transformar num pixel luminoso da indús- 
tria da moda. Correra os shows de Nova Iorque, Milão, Paris e Berlim e  
chegara muitas vezes a ter várias marcações dentro da mesma semana 
na mesma cidade. No primeiro ano da sua carreira de modelo, fizera 
mais milhas de avião do que os pais em toda a vida deles em conjunto.

E como cintilara como modelo! A recordação provocou-lhe um ar-
repio pelas costas abaixo. Fazia-a sempre pensar no pai de Madeleine. 

Até esta altura nunca soubera se sem ele teria ficado tão ofuscada 
pelos clarões do flash da sua máquina fotográfica, perante a qual po-
sava diariamente. De um dia para o outro, caíra sobre tudo um véu  
de cores escuras. Ou, pelo contrário, haveria um outro véu, que antes  
a impedia de ver a verdade, que fora rasgado? Não sabia. O que sa- 
bia era que todas as luzes se haviam desvanecido um dia. Inexoravel- 
mente. Tal como o ácer-vermelho diante dela. Bastariam algumas 
semanas para no seu lugar ficar apenas um esqueleto feito de ramos e 
de galhos voltados para o céu, fazendo com que a árvore se tornasse 
invisível aos olhos de todos. 

Depois do fim inesperado da sua carreira de modelo, Helen come- 
çara ainda a estudar durante a gravidez e tivera sorte. Além disso,  
a mãe, desocupada, ajudara-a com Madeleine e, apesar do duplo fardo 
de jovem mãe, Helena passara a todos os exames sem problema. 

Sentiu dores no pescoço e desviou o olhar do ácer, procurando 
orientar-se. A saída do parque ficava para leste. Pôs-se a caminho com 
passos mais longos. Não conseguiu afastar a recordação do pai de 
Madeleine. Na sua qualidade de neurologista, sabia que a frase «os pen- 
samentos são livres» não era verdadeira: na realidade, somos todos 
cativos dos nossos pensamentos e só é verdadeiramente livre quem 
consegue subjugar os seus próprios pensamentos.

Retrospetivamente, havia uma vergonha que ela ainda sentia. Perce- 
bera depois que não fora a única a submeter-se à paixão representada 

O Virus Mona Lisa.indd   29 22/04/16   17:38



Tibor Rode

30

do fotógrafo das celebridades. Se os rumores fossem fidedignos, ele 
teria convencido centenas de raparigas a irem do foco da objetiva da 
máquina fotográfica para a cama. Mas, tanto quanto sabia, fora a única  
a engravidar. A agência de modelos para que trabalhava deixara-a cair 
logo a seguir ao incidente que levara à conceção de Madeleine. E até 
a acusara de falta de profissionalismo, e não a ele, chegando a pedir 
desculpa ao fotógrafo por ela.

Helen seduzira-o, queixara-se dele à agência com uma consterna- 
ção fingida. Acusara-a, uma rapariga ingénua e inocente que ainda 
sabia menos de sexo do que do mundo da moda, onde entrara com 
um tropeção. Acontecera tudo ao contrário e ela nem quis correr o 
risco de protestar violentamente, como teria sido apropriado. Que in-
génua fora, que estúpida! Quando ele começara, de repente, a despir  
a própria roupa, enquanto a fotografava, ela devia ter-se afastado de  
imediato. A ideia, argumentara ele com um sorriso, era tirar-lhe o 
medo de ser fotografada em biquíni. A sessão destinava-se a um  
designer famoso, e ela não quisera correr o risco de a interromper. 
Helen sentiu-se sempre envergonhada por isso. E pelo pensamento de 
que deveria tê-lo feito. Se tivesse rejeitado os avanços daquele homem, 
Madeleine não existiria. Ao desejar que isso não tivesse acontecido, 
também estava a desejar que Madeleine nunca tivesse nascido. Apesar 
das infelizes circunstâncias da sua conceção e apesar dos sentimen-
tos problemáticos que nutria pelo pai de Madeleine, a sua filha era o 
que de mais valioso existia no seu mundo. A chegada de Madeleine 
a este planeta havia-a salvo de um mundo cheio de inveja, hipocrisia 
e egoísmo. Os primeiros gritos da filha na sala de partos haviam sido 
um alerta para ela dar outro rumo à sua vida.

Voltou a passar por um casal de jovens numa atitude íntima. Era 
o mesmo casal que antes vira sentado no banco. Por instantes, Helen 
recordou-se da sensação de ser amada. Era como o cheiro que fica no 
ar depois de se apagarem as velas do Natal.

Sentiu uma vibração alastrar-se debaixo do casaco. Precisou de um 
momento para compreender que era o telemóvel, que vibrava no bolso  
do casaco. Talvez fosse Madeleine a telefonar-lhe em resposta, pensou,  
sentindo-se um pouco mais animada. Tentou, com dificuldade, liber-
tar o telemóvel do bolso. O número não estava identificado. Era Betty, 
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portanto, que telefonava sempre sem se identificar. Era melhor atender  
e saber se estaria tudo em condições. Suspirou. Logo, já devia saber-se.

Pôs o headset, desenrolou o fio e meteu o auscultador no ouvido. 
Com a mão direita, agarrou o pequeno microfone existente no cabo  
e levou-o à boca.

— Estou bem — disse. A própria voz soou-lhe algo trocista, como 
tencionara que soasse.

— Folgo em sabê-lo — retorquiu um homem que Helen teve a cer-
teza de nunca antes ter ouvido. — Estou a falar com Helen Morgan?

Disse que sim, cautelosamente. A voz parecia-lhe estrangeira e 
não era desprovida de simpatia.

— Muito bem. Chamo-me Patryk Weisz. E por onde é que hei de 
começar?... Conhece Pavel Weisz?

Helen deteve-se, para se concentrar por inteiro no telefonema. 
Não parecia ser uma das chamadas que habitualmente recebia. Pôs-se 
a pensar. O nome «Weisz» dizia-lhe realmente qualquer coisa, mas 
não se recordava da circunstância em que o teria ouvido. 

— Refere-se ao milionário do software? — perguntou, finalmente.
— Precisamente — confirmou o seu interlocutor. — Conhece-o 

pessoalmente?
— Infelizmente, não.
Um resmungo de deceção fez-se ouvir ao telemóvel.
— Sou o filho dele — disse o homem.
— Não estou a compreender.
— Nem eu. Pelo menos não... — A voz calou-se de repente, e Helen 

pensou que a ligação se tivesse interrompido. Talvez fosse uma brin-
cadeira. Seria Claude o autor do telefonema, feito a pedido de Betty 
para a animar?

— Bem — prosseguiu o seu interlocutor —, o que se passa é que 
o meu pai está desaparecido há algumas semanas.

— Lamento muito — replicou Helen, começando de novo a andar.
— Estou na casa dele de Varsóvia. É na Polónia. Na Europa.
Helen sabia onde ficava Varsóvia, onde já estivera pelo menos 

uma vez para um show de moda.
— Ao procurar indicações que pudessem ajudar a esclarecer o  

desaparecimento do meu pai, dei com o seu nome e com este número 
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de telemóvel. — Houve mais uma pausa. O homem que estava do 
outro lado devia esperar que ela dissesse alguma coisa.

— Como lhe disse, não conheço o seu pai. Tenho realmente muita 
pena e espero que o encontre. — Helen hesitou. — E onde é que disse 
que arranjou este número? — Não gostava de usar o telemóvel e, por 
um qualquer motivo irracional, mantinha quase secreto o número 
do telemóvel. À exceção de alguns amigos, da família e de poucos 
colegas, ninguém o conhecia.

— É por isso que lhe telefono. A última coisa que o meu pai ano-
tou antes de desaparecer, num bloco de notas ao lado do telefone que 
encontrei aqui na sua casa de Varsóvia, foi aparentemente o seu nome 
e este número de telemóvel. Pelo menos, foi o que me disse um dos 
empregados dele.

— É estranho. Não vejo verdadeiramente como é que possa ajudá-
-lo... — Helen chegara entretanto à saída do parque, a sentir um desejo 
muito forte de se distanciar tanto do parque como do insólito telefo-
nema, e de o fazer o mais depressa possível.

— Junto ao seu nome havia outro nome próprio — prosseguiu o  
seu interlocutor. Helen julgou ouvir o restolhar de papéis. — Madeleine. 
Este nome diz-lhe alguma coisa?

Helen parou de repente, e até sentiu um baque no coração. De um 
momento para outro, este começou a bater mais depressa. Que tinha 
Madeleine que ver com Pavel Weisz? O homem devia ser muito mais 
velho do que ela.

— Sim, Madeleine é o nome da minha filha — confirmou, pe- 
sando as palavras. Sentiu uma sensação de inquietação a invadi-la  
lentamente. E pensou na tentativa infrutífera de contactar Madeleine 
na clínica.

— A sua filha? — O interlocutor de Helen pareceu perplexo.  
— E ela está consigo?

— Não, está... — Helen vacilou. O desconhecido não precisava de 
saber que Madeleine se encontrava internada numa clínica psiquiá- 
trica. — De momento, não está comigo.

— E viu a sua filha nos últimos tempos?
— Que quer dizer com isso?
— Que idade tem ela, se posso perguntar?
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— Dezasseis anos. Porque é que quer saber tudo isso? — Não, 
não devia estar a falar com um desconhecido a respeito de Madeleine 
e era melhor desligar. Helen ouviu um «humm» suave, do outro  
lado, como se fosse uma cócega no ouvido. — O que é? — perguntou, 
agora com alguma ansiedade à medida que a invadia uma sensação 
de medo.

— Bem, à volta do nome «Madeleine» há um coração desenhado.
— Um coração? — Helen sentiu, de repente, a boca seca. — Isso 

é impossível. A minha filha ainda é uma adolescente. Que idade tem 
o seu pai?

— Sessenta e seis.
Helen sentiu uma náusea a subir-lhe pela garganta. A chamada 

ficou silenciosa por segundos.
— Está? — gritou para o microfone. — Ainda aí está?
— Ainda há mais uma coisa escrita, por baixo do nome da sua 

filha — respondeu o homem.
— O quê? — A voz de Helen tremia.
— Não consigo perceber-lhe bem o significado porque está escrito 

em polaco.
— Mas diga-me! Por favor... — As palavras soaram-lhe num tom 

de voz mais elevado e mais exigente do que tencionava. Pelo canto do  
olho, viu a expressão de alarme de uma mulher com um carrinho  
de bebé, que se voltou a observá-la.

— Por baixo do nome da sua filha está escrito «piêkna i bestia».
— E isso significa…
— O meu polaco não é grande coisa — afirmou de novo o inter-

locutor de Helen. — Mas, salvo erro, o que isto quer dizer é «a bela  
e o monstro».

— A bela e o monstro? — repetiu Helen, incrédula, a sentir-se 
como se fosse desmaiar. — Mas que diabo significa isso? — Ouviu  
o homem respirar fundo.

— Viu nos últimos anos alguma fotografia do meu pai?
— Não. — Pelo menos não se lembrava de ter visto.
— Sugiro-lhe que vá ter com a sua filha e que lhe pergunte se real- 

mente não conhece o meu pai. E, se for o caso, telefone-me. Vou enviar- 
-lhe o meu número por SMS. Quer fazer assim?
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— Eu... — hesitou Helen. Não sabia o que havia de responder.  
— Cada vez compreendo menos... — Ficou em silêncio.

— Pergunte à sua filha, por favor.
— Está bem, vou perguntar-lhe...
— Obrigado. Então até depois... talvez — despediu-se o homem.
Helen dirigiu-se para um banco vazio com as pernas a tremer,  

sentou-se e ficou a olhar para o ecrã do telemóvel. Por instantes, esteve  
a pensar, e depois ligou de novo para o número de Madeleine. Após 
vários toques de chamada, foi parar outra vez à caixa de correio de voz.  
A preocupação aumentou. Procurou, nervosamente, o número de tele- 
fone da clínica e premiu o símbolo verde do telemóvel.

As tonalidades vermelhas e cor de laranja ao seu redor já não pare- 
ciam românticas, mas ameaçadoras.
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São Paulo

A s mandíbulas retiraram o pólen das anteras da flor. A abelha 
ergueu-se depois no ar alguns centímetros e pairou sobre a 
flor, como se fosse um helicóptero. A seguir, diligentemente, 

começou a escovar a massa de pólen da sua pelagem, com os apêndices  
em forma de pente existentes na parte de trás das patas. As cristas da  
parte inferior das patas seguraram o carregamento de pólen de apa-
rência frágil. Juntou-lhe rapidamente uma gota da bolha de mel e, com  
as patas dianteiras esticadas, transformou o líquido pegajoso numa 
massa que serve para colar o pólen firmemente ao seu recipiente. 
Devido ao peso da carga, aumentou o número de batidas das asas e 
voltou-se, para regressar à colmeia com a colheita. Mas uma cerejeira 
bloqueou-lhe o caminho, obrigando-a a descrever uma grande curva. 
A abelha tentou ganhar altura, mas caiu ainda mais. Uma força invisí-
vel fê-la perder o equilíbrio e bater com o abdómen num ramo coberto 
de flores de um cor-de-rosa delicado. Tentou erraticamente recuperar 
a estabilidade, mas a pesada carga fê-la vacilar como se fosse de chum-
bo. Tentou afastar as camadas de ar com as asas, freneticamente.  
O zumbido elevou-se a um nível tal que pareceu um grito. Por instan-
tes, susteve o adejar das asas e esticou as patas como se procurasse 
aguentar-se. A almofada de ar, onde as patas se pareciam apoiar, desa-
pareceu como que por magia e a abelha caiu direta ao solo, de ventre 
para baixo, ficando tombada de costas junto à base da árvore.

Por alguns segundos ainda se agitou, mas depois ficou imóvel, sem  
vida, as pequenas patas dobradas voltadas para o céu como se rezasse.
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Nova Iorque

A última operação do dia demorara bastante mais do que se 
esperara. Antes de sair, à hora do encerramento do serviço, 
Susan, a sua assistente, ainda teve tempo de cancelar o jantar 

que o Dr. Ahmed Rahmani marcara com o seu sócio da clínica de bele-
za, o Dr. Ivory. O Dr. Rahmani ficou assim com uma noite desocupada 
que decidiu dedicar a algum trabalho burocrático atrasado. Encontrou 
numa gaveta um pacote de bolachas de sésamo, estranhamente mo-
les, mas ainda comestíveis. Ao lado da luz fraca do candeeiro da se-
cretária pousou uma chávena fumegante de chá de ervas. O resto do 
gabinete ficou às escuras.

Sentia um ardor nos olhos, como tantas vezes acontecia quando  
passava o dia inteiro a operar debaixo do foco brilhante das luzes 
da sala de operações. Cismou nos termos da conferência que devia 
proferir na semana seguinte num congresso em Londres. Mas não 
se conseguia concentrar e acabava sempre por se pôr a navegar pela 
Internet. Viu de passagem as notícias mais recentes. Não havia mais 
desenvolvimentos relativamente ao caso das rainhas de beleza rap-
tadas no México. Um jornalista suspeitava de que teria havido nego- 
ciações nos bastidores, que teriam envolvido uma grande quantia.  
O Dr. Rahmani passou à página da clínica no Facebook, onde uma 
cliente postara anteriormente uma fotografia muito apresentável a 
agradecer a operação. Depois foi ter a um portal de encontros em que 
se inscrevera uma semana antes. Na qualidade de cirurgião plástico 
de êxito, não lhe faltavam mulheres mais novas que se lhe ofereciam, 
desejosas de que ele lhes medisse a dimensão do peito. Mas eram 
menos as que procuravam o seu corpo razoavelmente tonificado do 
que as que tentavam, em troca de umas noites com ele, poupar nos 
custos elevados de uma operação para aumento dos seios. Há muito 
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que o Dr. Rahmani não se importava de fazer operações em troca de 
relações sexuais. Era uma maneira especial de fazer um teste de antes 
e depois. Mas agora chegara a uma idade em que precisava de decidir 
se ainda queria formar uma família ou não, começando a ser-lhe difí-
cil olhar para uma mulher à margem da sua perspetiva profissional. 
O seu negócio era tornar as mulheres mais bonitas. E, muitas vezes, 
também mais eróticas. Tornava perfeito o que a natureza gerara com 
deficiências. Como é que lhe seria possível maravilhar-se com uma 
mulher, e talvez mesmo amá-la, se o nariz dela fosse mais encurvado 
ou se ela tivesse mais gordura do que a necessária?

O som de uma campainha arrancou-o aos seus pensamentos.  
No ecrã abriu-se uma janela, onde se lia «Mona».

Mona era uma mulher jovem que ele conhecera num fórum da 
Internet e com quem já algumas vezes trocara mensagens. Na sema-
na anterior também tinham conversado por meio da webcam. Mona 
era inacreditavelmente sexy e cheia de iniciativa. Não era, assumida-
mente, a mulher com quem ele quisesse formar uma família, mas 
isso também podia esperar para mais tarde. Passou apressadamente 
as mãos pelos caracóis pretos e verificou a gola da camisa e depois 
premiu o ícone «Aceitar».

No centro do monitor iniciou-se uma ligação que deu finalmente 
origem a uma imagem. O que viu acelerou-lhe de imediato a pulsação. 
Mona revelou-se-lhe deitada numa cama, de bruços. Com o queixo 
apoiado nas mãos, observava a câmara instalada no seu computa- 
dor portátil. No corpo nada mais tinha senão um sutiã e umas cuecas 
pretas. 

— Estou com desejos — ouviu-lhe ele a voz sedosa pelo altifalante 
do monitor. — E sentia-me tão só. — Os lábios de Mona tomaram  
a forma de um beijo.

— Ainda estou no trabalho... — respondeu, para dizer alguma  
coisa. Sentia-se mesmo assim tão embaraçado? 

— Eu tinha tanto… calor — acrescentou Mona, sorrindo. Os den-
tes eram perfeitos.

— Estou a ver — retorquiu ele, laconicamente.
— Importas-te que eu me ponha um pouco mais confortável? — 

perguntou ela. A imagem oscilou e viu-se depois a luz do teto, a seguir 
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entraram em cena um armário baixo com gavetas e o chão alcatifado. 
O Dr. Rahmani ouviu um restolhar e Mona voltou finalmente a apa-
recer. Recostava-se numa pilha de roupa de cama. A câmara filmava-a 
de baixo. E, na realidade, não vestia mais nada senão a roupa interior. 
Preta, com folhos à volta. A visão era estonteante.

Começando a sentir-se com calor, o Dr. Rahmani esticou o pes-
coço e olhou para a porta fechada do seu gabinete. O gesto não fazia 
sentido, no entanto. Nesta altura já se encontrava sozinho naquela 
parte da clínica. 

— Não costumo fazer uma coisa destas — disse ela, com um sor-
riso tímido. — Mas tu consegues fazer com que em mim se liberte 
qualquer coisa.

Rahmani não pôde deixar de sorrir. Decerto que ela não era tão 
inocente como pretendia. Mas ainda bem.

— O que queres dizer com «uma coisa destas»? — perguntou.  
O acanhamento inicial já começava a desaparecer.

— Isto! — respondeu, levando a mão direita ao sutiã e começando 
a acariciar o seio. A outra mão deslizou lentamente em direção ao 
umbigo. Ao mesmo tempo, Mona olhava de forma convidativa para 
a câmara.

O médico sentiu no colo sinais claros de excitação. Estaria ela em-
briagada? Se fosse o caso, um pouco de descontração só lhe faria bem 
depois de um dia de trabalho como o que tivera.

De repente, Mona parou e sorriu, com ar triunfante:
— Primeiro tu — disse, com uma risadinha.
— Estou no trabalho... — retorquiu o médico.
— Isso excita-me — contrapôs Mona, com uma expressão ousada, 

passando a língua pelos lábios. — Imagina-me sentada na tua secretá-
ria. — E abriu lentamente as pernas.

Ele susteve a respiração.
— Despe-te! — ordenou ela.
Rahmani olhou em redor. As gelosias da janela atrás de si já tinham 

sido descidas.
— Ou então eu também me vou vestir! — disse a voz de Mona, 

no monitor. A mão dela agarrou a colcha da cama e puxou-a, cobrindo 
com uma ponta a pele nua.
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— Certo — disse ele, um pouco mais agitado do que pretendia. 
Desajeitadamente, desabotoou a camisa, arrancou-a das calças e depois 
deixou-a deslizar para o chão. E viu, satisfeito, como ela também afas-
tava a colcha.

— Agora as calças! — sussurrou ela, deixando a mão deslizar para 
o interior das cuecas. O Dr. Rahmani ergueu-se, e deixou cair as calças 
com os boxers, livrando-se da roupa com os pés. Sentado na sua cadei-
ra do gabinete apenas de meias, parecia quase cómico. Um gemido 
suave saiu-lhe do computador e o que ele viu fê-lo esquecer todas as 
suas dúvidas.

— E agora... toca-te! — exigiu Mona. — Estás a ver isto aqui?
Ele obedeceu. O desejo dela excitava-o.
— Põe a lâmpada de maneira que eu possa ver!
O médico ergueu-se e pôs de lado o abajur do candeeiro da secre-

tária para iluminar o assento da cadeira. Depois, voltou a sentar-se.
— Magnífico! — elogiou ela, com um suspiro profundo.
Cheio de desejo, viu-a abrir o sutiã. Não eram maus, pensou ele. 

Talvez pudessem aguentar alguns gramas de silicone.
— Estás com tesão? — perguntou ela.
— Estou cheio de tesão! — concordou, gemendo bem alto para  

o demonstrar. A mão direita já massajava a melhor parte de si.
— E diz-me o teu nome! — pediu ela, num tom muito suave.
Este desejo era fácil de satisfazer.
— Ahmed Rahmani!
— Dr. Rahmani? — quis ela saber enquanto retorcia o corpo.
— Dr. Ahmed Rahmani — confirmou, arquejante. Mal acabara 

de pronunciar o nome, sentiu-se perplexo. — Porquê? — perguntou,  
e nesse momento a ligação caiu de repente. A janela onde aparecia 
Mona desapareceu. Por instantes, deixou-se ficar nu diante do ecrã 
do computador, tal como estava, na esperança de que a qualquer mo-
mento a janela se abrisse. Sentia-se como se a parceira com quem 
estivesse a ter relações sexuais tivesse desaparecido em pleno ar.

Depois de se manter um longo minuto imóvel diante do ecrã, co-
meçou a ficar com frio. As roupas continuavam espalhadas à sua volta.  
E quanto mais tempo ali ficava sentado, mais sentia que despertara de 
uma bebedeira.
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O que é que ele estivera realmente a fazer?
De repente, pareceu-lhe ridículo. Cortaria o contacto com ela. 

Mesmo que ela tentasse de novo reatá-lo, nunca mais lhe responderia. 
Sentiu a cabeça a estalar perante a noção de que estivera a masturbar-
-se perante uma pessoa que lhe era completamente desconhecida.

Já não era nenhum adolescente.
Ahmed Rahmani baixou-se, pegou nas calças e tentou extrair as 

boxers do seu interior.
Do monitor saiu de repente um gemido. Pareço eu, pensou. Levan- 

tou a cabeça. E na janela onde antes vira Mona, estendida na cama,  
o que viu foi... ele próprio.

«Estou cheio de tesão!», ouviu-se a dizer. A luz pálida do candeeiro 
da secretária iluminava-o, mostrando-o a reclinar-se na cadeira, todo 
nu à exceção de um par de meias pretas, com a mão nos genitais. «Dr. 
Ahmed Rahmani!», tornou ele a dizer, arquejante, diretamente para 
a câmara.

A imagem ficou nesse preciso instante imobilizada, mostrando-o 
nessa pose, de forma embaraçosa, como se fosse uma estátua.

O coração começou a bater loucamente.
— Mas que diabo!… — praguejou. Nesse preciso momento, abriu-

-se uma nova janela no ecrã, onde cintilava um pequeno cursor. Que 
começou, como se fosse movido por uma mão fantasma, a escrever 
palavras.

Rahmani largou as calças e até se curvou para ver melhor:

Este pequeno vídeo, onde está como ator principal, será, 
em menos de dois minutos, partilhado com todos os contactos 
do seu e-mail e do Facebook. Será assim, a menos que este-
ja disposto a fazer-nos um favor. Podemos contar com o seu 
apoio?

O cursor ficou imóvel, a piscar, junto ao ponto de interrogação.
Sem conseguir acreditar no que via, Ahmed Rahmani continuou 

a olhar para o ecrã. O que é que devia fazer? Iam enviar o vídeo para 
todos os seus contactos de e-mail? Era onde se encontravam todos os 
seus colegas e, pior do que isso, todas as suas colegas. Uma grande 
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parte dos seus doentes de ambos os sexos. A sua família. E talvez 
mesmo a sua mãe.

De repente, o cursor voltou a mover-se:

Diga «sim» em voz alta se contamos com o seu apoio!

Rahmani olhou em redor, como se tivesse alguém atrás de si.  
O olhar deteve-se no pequeno orifício da câmara, na parte de cima do 
monitor. Se ela ainda queria…

— Sim — respondeu, com dificuldade. Sentia a boca seca, como 
se tivesse mastigado uma fatia já muito antiga de pão torrado. 

Esperou, sem que nada acontecesse.
— Sim! — disse outra vez. Desta vez a gritar. O pânico aumentava.
O cursor voltou a mover-se.
 — «Ainda bem. Iremos contactá-lo. A palavra-chave é “Mona”.  

E é por uma boa causa» — leu, em voz alta. O cursor parou. Mas 
depois escreveu uma nova frase. — «Descontraia-se. Talvez deva ter-
minar o que começou.» — O cursor parou com dois pontos, um tra-
vessão e um parêntesis curvo: :-) 

A janela desapareceu e deu lugar a uma imagem. Rahmani soltou 
um grito agudo. A imagem era de uma mulher nua, muito parecida 
com Mona. Mas o corpo fora desfigurado de uma maneira bizarra. Era 
quase como uma caricatura: os olhos inchados, o nariz torcido de uma 
forma grotesca, os seios assimétricos, um cheio e parecendo prestes 
a rebentar, o outro flácido como se pertencesse a uma mulher muito 
idosa. O ventre era o de uma grávida e as ancas eram muito grandes. 
As pernas estavam torcidas e a pele que as cobria era tão espessa como 
a de um elefante. Rahmani até se sentiu mal.

A mão procurou o interruptor na parte de trás do monitor e o Dr. 
Rahmani premiu-o apenas durante o tempo suficiente para a imagem 
desaparecer. Com a outra mão apagou a luz do candeeiro da secretária. 

Quando a escuridão o envolveu, deixou-se cair na cadeira a respi-
rar pesadamente. Sentiu-se exausto como nunca se sentira. O couro  
que revestia a cadeira colou-se à sua pele nua. Sentia o sangue a latejar- 
-lhe nos ouvidos e foi dominado pelo medo, pela vergonha e pelo  
desespero. 
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Lembrou-se das últimas palavras que vira no ecrã: É por uma boa 
causa…

As pernas tremiam-lhe, arrepiadas pelo frio. O que quer que lhe 
pedissem, para que este seu vídeo não fosse divulgado, não seria de-
certo nada de bom.
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