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Antes de a sua filha de cinco anos se perder entre a sala 
de jantar e a cozinha, ele avisou: «Esta casa não é grande 

nem pequena, mas ao menor descuido desaparecem os 
sinais do percurso, e acabarás por perder  

toda a esperança nesta vida.»

JUAN LUIS MARTÍNEZ , «La desaparición de una família» 

A: Gosto deste apartamento.
B: É agradável, mas só dá para uma pessoa — ou para 
duas pessoas que sejam muito próximas.
A: Conheces duas pessoas que sejam muito próximas?

ANDY WARHOL, The Philosophy of Andy Warhol



A Liliana e Pablo, 
meus pais
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N A D A  D I S S O

—P
erdemo ‑nos — diz a minha mãe.
Trava o carro e inclina ‑se sobre o volante. Os seus dedos, 
finos e velhos, agarram ‑se ao plástico com força. Esta‑

mos a mais de meia hora de casa, num dos bairros residenciais 
de que mais gostamos. Há casarões bonitos e grandes, mas as 
ruas são de terra, enlameadas por causa da chuva que caiu toda 
a noite.

— Tinhas de parar no meio da lama? Agora como é que saí‑
mos daqui? 

Abro a porta para ver se as rodas estão muito enterradas.  
Estão bastante enterradas, suficientemente enterradas. Bato 
com a porta.

— O que é que estás a fazer, mãe?
— Que pergunta é essa? 
O seu espanto parece sincero. Sei exatamente o que estamos 

a fazer, mas acabo de me aperceber de como isso é estranho.  
A minha mãe parece não compreender, mas responde, portanto 
sabe a que me refiro.

— Estamos a ver casas — diz.
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Pisca os olhos um par de vezes, tem demasiado rímel nas 
pestanas.

— Estamos a ver casas?
— Estamos a ver casas. 
Aponta para as casas que existem de um lado e de outro. São 

enormes. Resplandecem na relva fresca, brilhando na luz for‑
te do entardecer. A minha mãe suspira e, sem largar o volante, 
recosta ‑se no banco. Não dirá muito mais. Talvez não saiba o 
que mais dizer. Mas é exatamente isso que viemos aqui fazer. 
Viemos ver casas. Viemos ver as casas dos outros. Tentar deci‑
frar isso neste momento poderia ser a gota que faz transbordar 
o copo, a confirmação de que a minha mãe tem vindo a deitar o 
meu tempo para o lixo desde que me lembro. Ela engata a pri‑
meira e, para minha surpresa, as rodas patinam um pouco, mas 
o carro avança. Olho para trás, para o cruzamento, para o caos 
que desenhámos na terra arenosa do caminho, e espero que 
nenhum zelador se aperceba de que fizemos o mesmo ontem, 
dois cruzamentos mais abaixo, e de novo quase à saída. Con‑
tinuamos a avançar. A minha mãe conduz a direito, sem parar 
diante de nenhum casarão. Não faz comentários sobre as cer‑
cas, nem sobre as redes nas árvores, nem sobre os toldos. Não 
suspira nem trauteia nenhuma canção. Não tem consciência do 
caminho. Não olha para mim. Uns quarteirões adiante, as ca‑
sas tornam ‑se cada vez mais urbanas e os relvados já não são 
declives tão acentuados, já não têm caminhos de acesso, são 
delimitados cuidadosamente por um jardineiro, partem todos  
do mesmo carreiro de terra e cobrem o terreno perfeitamen‑
te nivelados, como um espelho de água verde rasando o chão.  
A minha mãe vira à esquerda e avança mais uns metros. Diz em 
voz alta, mas para si mesma: 

— Isto não tem saída.
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Há umas casas mais à frente, e, logo a seguir, uma mata fe‑
cha o caminho.

— Há muita lama — digo. — Dá a volta sem parares o carro.
Ela olha para mim, franzindo a testa. Aproxima ‑se da rel‑

va à sua direita, e tenta retomar o caminho na direção oposta.  
O resultado é péssimo: assim que ruma numa diagonal incerta, 
depara ‑se com a relva à esquerda e trava.

— Merda — diz ela.
Acelera e as rodas derrapam na lama. Olho para trás e obser‑

vo o cenário. Está um rapazinho no jardim, quase à entrada de 
uma casa. A minha mãe volta a acelerar e consegue sair, recuan‑
do. Faz o seguinte: em marcha atrás, cruza a rua, sobe o relvado 
da casa do rapaz e, sobre o amplo manto de relva recém ‑cortada, 
desenha um semicírculo com uma linha dupla de lama, de um 
lado ao outro. O carro fica diante das grandes janelas da casa.  
O rapazinho está de pé, agarrado ao seu camião de brincar,  
e olha para nós distraidamente. Levanto a mão, num gesto que 
tenta pedir desculpa ou dar um sinal de alerta, mas ele larga o 
brinquedo e entra em casa a correr. A minha mãe olha para mim.

— Arranca — digo.
As rodas patinam e o carro não se mexe. 
— Devagar, mãe!
Por detrás de umas cortinas, aparece uma mulher, que fica 

a olhar para nós, observando o jardim. O rapaz está junto dela 
e aponta para o nosso carro. A cortina volta a fechar ‑se e a mi‑
nha mãe enterra o carro cada vez mais. A mulher sai de casa. 
Quer aproximar ‑se, mas não quer pisar a relva. Dá os primeiros 
passos pelo caminho de madeira envernizada e depois muda de 
rumo, vindo na nossa direção quase em pontas dos pés. A minha 
mãe volta a dizer «merda», baixinho. Solta o acelerador e acaba 
por largar também o volante.
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A mulher chega e inclina ‑se sobre a janela para nos falar. 
Quer saber o que estamos a fazer no seu jardim, e não o per‑
gunta com bons modos. O rapaz espreita, abraçado a uma das 
colunas da entrada. A minha mãe diz que lamenta, que lamenta 
muito, e repete ‑o várias vezes, mas a mulher não parece ouvi ‑la. 
Limita ‑se a olhar para o seu jardim, para os pneus mergulha‑
dos na relva, e insiste em perguntar o que estamos ali a fazer, 
por que motivo enterrámos o carro no seu jardim, se sabemos o 
estrago que acabámos de fazer. Então, eu explico. Digo que a mi‑
nha mãe não sabe conduzir sobre lama. Que a minha mãe não 
está bem. E, nesse momento, a minha mãe bate com a cabeça 
no volante e fica assim, não se percebe se morta, se paralisada.  
As suas costas tremem e começa a chorar. A mulher olha para 
mim. Não sabe bem o que fazer. Abano a minha mãe. A testa não 
se separa do volante e os braços caem ‑lhe para os lados, inanima‑
dos. Saio do carro. Volto a pedir desculpa à mulher. É alta e loira, 
grande como o filho, e tem os olhos, o nariz e a boca demasiado 
juntos para o tamanho da cabeça. Tem a idade da minha mãe.

— E quem é que vai pagar isto? — pergunta ela.
Não tenho dinheiro, mas digo que vamos pagar. Digo que la‑

mento e que, obviamente, vamos pagar. Isto parece acalmá ‑la. 
Dirige momentaneamente a atenção para a minha mãe, nunca 
se esquecendo do seu jardim.

— Sente ‑se bem, minha senhora? O que é que estava a tentar 
fazer?

A minha mãe levanta a cabeça e olha para ela.
— Sinto ‑me muito mal. Chame uma ambulância, por favor. 
A mulher não parece perceber se a minha mãe está a falar a 

sério ou se está a gozar com ela. É claro que está a falar a sério, 
embora a ambulância não seja necessária. Faço um sinal nega‑
tivo à mulher, indicando ‑lhe que espere, que não faça nenhum 
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telefonema. A mulher dá uns passos para trás, olha para o carro 
ferrugento e velho da minha mãe, e depois para o filho, atónito, 
um pouco afastado. Não nos quer ali, gostava que desaparecês‑
semos, mas não sabe como fazê ‑lo.

— Por favor — diz a minha mãe —, podia trazer ‑me um copo 
de água enquanto a ambulância não chega?

A mulher não se mexe, parece não querer deixar ‑nos sozi‑
nhas no jardim. 

—Sim — responde.
Afasta ‑se, puxa o rapaz pela t ‑shirt e leva ‑o para dentro. A por‑

ta da entrada fecha ‑se com estrondo.
— Posso saber o que estás a fazer, mãe? Sai do carro, que eu 

vou tentar tirá ‑lo daqui.
A minha mãe endireita ‑se, mexe as pernas devagar, começa a 

sair. Olho em redor, à procura de troncos de tamanho médio ou 
de algumas pedras para pôr debaixo dos pneus e tentar tirar dali 
o carro, mas está tudo muito limpo e organizado. Só vejo flores 
e relva.

— Vou procurar troncos — digo à minha mãe, apontando 
para a mata no fim da rua. — Não saias daqui.

A minha mãe, que estava prestes a sair do carro, fica imóvel 
por um instante e volta a deixar ‑se cair no banco. Preocupa ‑me 
que esteja a anoitecer, não sei se vou ser capaz de tirar dali o 
carro às escuras. A mata está apenas à distância de duas casas.  
Caminho entre as árvores, demoro uns minutos a encontrar 
exatamente aquilo de que preciso. Quando volto, a minha mãe 
não está no carro. Não há ninguém na rua. Aproximo ‑me da por‑
ta da casa. O camião do rapaz está caído sobre a relva felpuda. 
Toco à campainha e a mulher vem abrir.

— Chamei a ambulância — diz ela. — Não sabia onde você 
estava e a sua mãe disse que ia desmaiar outra vez.
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Pergunto ‑me quando terá sido a primeira vez. Entro com os 
troncos. São dois, do tamanho de tijolos. A mulher leva ‑me à co‑
zinha. Atravessamos duas salas amplas e alcatifadas, depois oiço 
a voz da minha mãe.

— Isto é mármore branco? Onde é que arranjaram mármore 
branco? O que é que o teu pai faz, querido?

Está sentada à mesa, com uma chávena numa mão e o açuca‑
reiro na outra. O rapaz está sentado diante dela, olha ‑a. 

— Vamos — digo, mostrando os troncos.
— Já viste o formato deste açucareiro? — diz a minha mãe, 

estendendo ‑mo, mas como vê que não me interesso, acrescenta: 
— A verdade é que me sinto muito mal.

— Esse é só para enfeitar — diz o rapaz. — Este é que é o nosso 
açucareiro.

Aproxima da minha mãe um outro açucareiro, de madeira. 
A minha mãe ignora ‑o, levanta ‑se e, como se tivesse vontade de 
vomitar, sai da cozinha. Sigo ‑a, resignada. Ela fecha ‑se numa pe‑
quena casa de banho junto ao corredor. A mulher e o filho olham 
para mim, mas não me seguem. Bato à porta. Pergunto se posso 
entrar e espero. A mulher espreita à porta da cozinha. 

— Disseram que a ambulância chega dentro de quinze minutos.
— Obrigada — digo.
A porta da casa de banho abre ‑se. Entro e fecho a porta. Pou‑

so os troncos junto ao espelho. A minha mãe chora, sentada no 
tampo da retrete.

— O que foi, mãe?
Antes de falar, dobra um pouco de papel higiénico e assoa ‑se. 
— Onde é que esta gente vai buscar estas coisas todas? E tu 

viste que têm duas escadas, uma de cada lado da sala? — Apoia a 
cara nas palmas das mãos. — Fico tão triste, que só me apetece 
morrer.
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Batem à porta e eu lembro ‑me de que a ambulância está a 
caminho. A mulher pergunta se estamos bem. Tenho de tirar  
a minha mãe desta casa.

— Vou desatolar o carro — digo, voltando a levantar os tron‑
cos. — Quero ‑te lá fora dentro de dois minutos. Espero bem que 
venhas.

No corredor, a mulher fala ao telemóvel, mas desliga quando 
me vê. 

— É o meu marido, está a vir para cá.
Fico à espera de um gesto que me indique se o homem vem 

para nos ajudar a nós ou para ajudá ‑la a ela a tirar ‑nos de dentro 
de casa, mas a mulher olha para mim fixamente, esforçando‑
‑se por não me dar qualquer pista. Saio e dirijo ‑me ao carro. 
Oiço o rapaz a correr atrás de mim. Não digo nada. Ponho os 
troncos debaixo dos pneus e tento perceber onde é que a mi‑
nha mãe terá deixado as chaves. Ligo o motor. São necessárias 
várias tentativas, mas o truque dos troncos acaba por funcio‑
nar. Fecho a porta e o rapaz tem de correr para que eu não o 
atropele. Não paro, sigo as marcas do semicírculo até à rua. 
Ela não vai aparecer sozinha, digo para mim mesma. Porque é 
que haveria de ligar ao que eu digo e sair daquela casa, como 
uma mãe normal? Desligo o carro e volto à casa para ir buscá‑
‑la. O rapaz corre atrás de mim, abraçando os troncos cheios  
de lama. 

Entro sem tocar à campainha e vou direita à casa de banho.
— Já não está na casa de banho — diz a mulher. — Por favor, 

tire a sua mãe da minha casa. Isto já passou dos limites.
Leva ‑me ao primeiro andar. As escadas são largas e claras, 

uma alcatifa creme assinala o caminho. A mulher vai à frente,  
não vê as marcas de lama que deixo a cada degrau. Indica‑
‑me um quarto, a porta está entreaberta e eu entro sem a abrir  
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totalmente, para manter uma certa privacidade. A minha mãe 
está deitada de barriga para baixo na alcatifa, no meio do quarto 
de casal. O açucareiro está em cima da cómoda, junto ao seu reló‑
gio e às suas pulseiras, que, evidentemente, tirou. Tem as pernas 
e os braços abertos e afastados, e, por momentos, pergunto ‑me 
se haverá outra forma de abraçar coisas tão descomunalmente 
grandes como uma casa, se é que é isso que a minha mãe está 
a tentar fazer. Ela suspira e senta ‑se no chão, ajeita a blusa e o 
cabelo, olha para mim. Já não tem a cara vermelha, mas as lágri‑
mas arruinaram ‑lhe a maquilhagem.

— O que é que foi agora? — pergunta.
— Já é de noite. Vamos embora.
Espreito para fora do quarto, para perceber o que a mulher 

estará a fazer, mas não a vejo.
— E o que é que vamos fazer com isto tudo? — continua a mi‑

nha mãe, apontando para o que está à sua volta. — Alguém tem 
de falar com esta gente.

— Onde é que está a tua carteira?
— Lá em baixo, na sala. Na primeira sala, porque há uma 

maior que dá para a piscina, e outra ao lado da cozinha, em fren‑
te ao jardim das traseiras. São três salas. 

A minha mãe tira um lenço das calças de ganga, assoa ‑se e 
enxuga as lágrimas. 

— Cada sala serve para uma coisa diferente.
Levanta ‑se, agarrando ‑se a um pé da cama, e dirige ‑se à casa 

de banho do quarto.
A cama tem uma dobra no lençol de cima que nunca vi nin‑

guém fazer a não ser a minha mãe. Debaixo da cama, enrolada 
numa bola, está uma colcha de estrelas cor ‑de ‑rosa e amarelas  
e uma dezena de pequenos almofadões.

— Oh, pelo amor de Deus, fizeste a cama, mãe?
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— Tu nem me fales desses almofadões — diz, e depois, esprei‑
tando à porta para se certificar de que a estou a ouvir, acrescen‑
ta: — E quero ver esse açucareiro quando sair da casa de banho. 
Que nem te passe pela cabeça fazer alguma loucura. 

— Qual açucareiro? — pergunta a mulher do lado de fora. 
Bate três vezes, mas não entra. — O meu açucareiro? Por favor, 
era da minha mãe.

Na casa de banho, ouve ‑se a torneira da banheira. A minha 
mãe vai até à porta do quarto e, por um segundo, penso que vai 
abrir a porta à mulher, mas na verdade fecha ‑a e diz ‑me que bai‑
xe a voz, que a torneira é para não nos ouvirem. Esta é a minha 
mãe, penso enquanto ela abre as gavetas da cómoda e toca no 
fundo, entre a roupa, para confirmar se a madeira do interior 
do móvel também é cedro. Desde que tenho memória que me 
lembro de irmos ver casas e levarmos flores e vasos feios. De 
mudarmos regadores de sítio, endireitarmos caixas do correio,  
recolhermos enfeites demasiado pesados para a relva. Assim 
que os meus pés chegaram aos pedais, passei a encarregar ‑me 
do carro. Isto deu à minha mãe mais liberdade. Certa vez, pe‑
gou sozinha num banco de madeira e levou ‑o para o jardim da 
casa em frente. Desenterrou cercas. Removeu ervas daninhas. 
Por três vezes arrancou o nome «Marilú 2» de uma placa ab‑
solutamente pirosa. O meu pai apercebia ‑se de algumas des‑
tas coisas, mas não creio que a tenha deixado por causa dis‑
to. Quando se foi embora, levou tudo o que era seu, menos a 
chave do carro, que ficou em cima de um monte de revistas 
de casas e decoração da minha mãe. Durante vários anos, ela 
praticamente nunca saiu do carro em nenhum passeio. Sen‑
tada no lugar do pendura, dizia: «É gramínea», «Aquilo não 
é uma marquise americana», «As flores da trepadeira fran‑
cesa não podem estar ao pé dos cestros», «Se eu alguma vez  
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escolher este tipo de rosa nacarada para pôr à porta de casa, 
tu por favor contrata alguém que me mate». Demorou muito 
tempo até que ela voltasse a sair do carro. Em contrapartida, 
esta tarde houve muitos progressos. Insistiu em conduzir. En‑
gendrou uma maneira de entrar nesta casa, no quarto de casal,  
e, neste momento, acaba de voltar para a casa de banho, de des‑
pejar os frascos de sais de banho na banheira, de deitar no lava‑
tório alguns produtos que estavam no toucador. Oiço o motor 
de um automóvel e espreito pela janela que dá para o jardim 
das traseiras. É quase de noite, mas vejo ‑os. Ele está a sair do 
carro e a mulher já caminha na sua direção. Na mão esquer‑
da, segura a mão do rapazinho, enquanto a direita se esmera 
duplamente a fazer gestos e sinais. Ele parece alarmado, olha 
para o primeiro andar, vê ‑me, e neste momento percebo que 
temos de nos despachar.

— Vamos embora, mãe! 
Ela está a tirar os ganchos da cortina da banheira, mas eu 

tiro ‑lhos da mão, atiro ‑os para o chão, agarro ‑a pelo pulso  
e empurro ‑a para a escada. É uma coisa bastante violenta, nun‑
ca tratei a minha mãe assim. Uma raiva nova empurra ‑me para  
a saída. A minha mãe segue ‑me, tropeçando nos degraus.  
Os troncos estão pousados junto à escada e eu dou ‑lhes um pon‑
tapé para passar. Chegamos à sala, pego na carteira da minha 
mãe, e saímos pela porta principal.

Já no carro, ao chegar à curva, parece ‑me ver as luzes de um 
automóvel a virar na nossa direção. Chego ao primeiro cruza‑
mento de lama a grande velocidade, e a minha mãe diz:

— Que loucura foi esta?
Não sei se se está a referir a mim ou a si mesma. Num gesto  

de contestação, põe o cinto. Tem a carteira no colo e os punhos fe‑
chados sobre as pegas. Digo a mim mesma, agora vais ‑te acalmar,  
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vais ‑te acalmar, vais ‑te acalmar. Procuro o outro carro no retro‑
visor, mas não vejo ninguém. Quero falar com a minha mãe, 
mas não consigo evitar gritar ‑lhe.

— O que é que tu queres, mãe? Para que foi tudo isto?
Ela não se mexe. Olha em frente, séria, com a testa terrivel‑

mente franzida.
— Por favor, mãe, o que é isto? O que raio andamos nós a fa‑

zer nas casas dos outros?
Ouve ‑se ao longe a sirene de uma ambulância.
— Queres ter uma sala daquelas? É isso que tu queres?  

O mármore das bancadas? A porcaria do açucareiro? Aqueles fi‑
lhos inúteis? É isso? Que merda é que tu perdeste nestas casas?

Bato no volante. A sirene da ambulância ouve ‑se mais perto 
e cravo as unhas no plástico. Uma vez, tinha eu 5 anos, a minha 
mãe pôs ‑se a cortar todos os rebentos de um jardim e esqueceu‑
‑se de mim sentada junto ao portão. Não teve coragem de vol‑
tar para me vir buscar. Esperei durante muito tempo, até que 
ouvi os gritos de uma alemã que saía de casa com uma vassou‑
ra e corri. A minha mãe andava às voltas de carro. Demorámos  
algum tempo a encontrar ‑nos.

— Nada disso — diz a minha mãe, continuando a olhar adian‑
te. E foi a última coisa que disse em toda a viagem. 

A ambulância vira na nossa direção uns quarteirões mais à 
frente e passa por nós a grande velocidade. 

Chegamos a casa meia hora depois. Pousamos as coisas na 
mesa e descalçamos os ténis sujos de lama. A casa está fria e, 
da cozinha, vejo a minha mãe desviar ‑se do cadeirão, entrar no 
quarto, sentar ‑se na sua cama e esticar ‑se para chegar ao radia‑
dor. Ponho água a aquecer para o chá. É disso que preciso agora, pen‑
so, de um pouco de chá, e sento ‑me à espera junto ao fogão. Estou 
a pôr uma saqueta numa chávena quando tocam à campainha.  




