Introdução

O

casamento entre a razão e o pesadelo que tem dominado o
século xx deu origem a um mundo cada vez mais ambíguo.
No panorama da comunicação movem‑se os espetros de
tecnologias sinistras e os sonhos que o dinheiro pode comprar.
Sistemas de armas termonucleares e anúncios de refrigerantes
coexistem numa esfera vibrante governada pela publicidade
e pelos pseudoacontecimentos, pela ciência e pela pornografia.
As nossas vidas são comandadas por esses dois grandes leitmotifs
do século xx — o sexo e a paranoia.
Os nossos conceitos de passado, presente e futuro estão a ser
forçados, cada vez mais, a uma reavaliação. Da mesma maneira
que o passado, em termos sociais e psicológicos, se tornou uma
vítima de Hiroxima e da era nuclear, por sua vez o futuro está
a deixar de existir, devorado pela insaciabilidade do presente.
Anexámos o futuro ao presente, como se não passasse de uma das
muitas alternativas que se nos oferecem. As opções multiplicam‑se
à nossa volta e vivemos num mundo quase pueril, onde qualquer
vontade, qualquer possibilidade, seja em termos de estilo de vida,
seja em termos de viagens ou de papéis e identidades sexuais,
pode ser imediatamente satisfeita.
Adicionalmente, sinto que o equilíbrio entre a ficção e a rea‑
lidade tem sofrido alterações significativas nas últimas décadas.
Os seus papéis invertem‑se cada vez mais. Vivemos num mundo
governado por todo o tipo de ficções: o mass‑merchandising, a publi‑
cidade, a política conduzida como subproduto da publicidade e a
aniquilação de qualquer reação espontânea dos espetadores por
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parte do ecrã de televisão. Vivemos dentro de um enorme romance.
É cada vez menos necessário o escritor inventar o conteúdo fic‑
cional do seu trabalho. A ficção já existe. A tarefa do escritor é
inventar a realidade.
No passado, partimos sempre do pressuposto de que o mundo
à nossa volta representava a realidade, por muito confusa ou incerta
que fosse, e que o mundo da nossa mente, com os respetivos sonhos,
esperanças e ambições, representava o reino da fantasia e da ima‑
ginação. Esses papéis, na minha opinião, inverteram‑se. O método
mais prudente e eficaz de lidar com o mundo que nos rodeia é
partir do princípio de que se trata de pura ficção; de modo inverso,
o pequeno nódulo de realidade que nos resta reside no interior das
nossas cabeças. A distinção clássica feita por Freud entre o conteúdo
latente e manifesto do sonho, entre o aparente e o real, deverá agora
aplicar‑se ao mundo exterior da dita realidade.
Perante estas transformações, qual será a principal tarefa com
que o escritor se depara? Poderá ele continuar a recorrer às técni‑
cas e aspetos gerais do romance típico do século xix, com a sua
narrativa linear, a cronologia cadenciada, as personagens basila‑
res que habitam imponentemente os seus campos de ação numa
ampla relação espácio‑temporal? O seu objeto de estudo serão as
origens de temperamento e individualidade alicerçadas no passado,
a inspeção pormenorizada das raízes, a análise das mais subtis
cambiantes do comportamento social e das relações interpessoais?
Terá o escritor ainda a autoridade moral para inventar um mundo
autossuficiente e insular, para presidir sobre as suas personagens
qual examinador, sendo ele já conhecedor de todas as perguntas?
Poderá ele excluir, de forma deliberada, tudo o que prefere não
compreender, incluindo as suas próprias motivações, preconcei‑
tos e psicopatologias?
Pessoalmente, sinto que o papel do escritor, a sua autoridade
e liberdade de ação, mudou de modo radical. Sinto que, de certa
maneira, o escritor já nada sabe. Não possui uma posição moral.
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Oferece ao leitor o conteúdo da sua própria mente, uma série de
opções e alternativas criativas. O seu papel é semelhante ao do
cientista, seja no terreno, seja no laboratório, onde se depara com
um espaço ou objeto de estudo desconhecido. Resta‑lhe conceber
várias hipóteses e testá‑las à luz dos factos.
Crash é esse tipo de livro, uma metáfora extrema para uma
situação extrema, um conjunto de medidas desesperadas a que
se recorre somente em casos extremos. Crash, como é óbvio,
não aborda uma calamidade imaginária, ainda que iminente,
mas um cataclismo pandémico que todos os anos mata centenas
de milhares de pessoas e deixa milhões delas feridas. Será que
vemos, no acidente automóvel, um presságio sinistro da tene‑
brosa simbiose entre o sexo e a tecnologia? Irá a tecnologia moderna
proporcionar‑nos um método, até então inimaginável, de exploração
das nossas próprias psicopatologias? Será que essa exploração da
nossa perversidade inata nos trará algum benefício? Estaremos
a assistir ao desenvolvimento de alguma lógica desviante mais
poderosa do que a originada pela razão?
Em Crash, utilizei o automóvel não só como imagem sexual
mas também como uma metáfora absoluta da vida humana na
sociedade atual. Assim, o livro tem um papel político para além
do seu conteúdo sexual, mas prefiro encarar Crash como o pri‑
meiro romance pornográfico baseado na tecnologia. De certo modo,
a pornografia é a forma mais politizada de ficção, abordando o
modo como nos usamos e exploramos mutuamente, da maneira
mais urgente e impiedosa.
Escusado será dizer que a função principal de Crash é de
prevenção, um alerta contra essa esfera violenta, erótica e vibrante
que nos chama, de forma cada vez mais persuasiva, das margens
do panorama tecnológico.
J. G. Ballard
1995
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Vaughan morreu ontem no seu derradeiro acidente auto‑
móvel. Durante o tempo em que fomos amigos, ele ensaiou
a própria morte em inúmeras colisões, mas este foi o seu
único acidente verdadeiro. Numa rota de colisão direito à limusina
da atriz de cinema, o carro dele galgou as barreiras metálicas do
viaduto do aeroporto de Londres e caiu em cima do tejadilho de
um autocarro cheio de passageiros de avião. Os corpos esmagados
do grupo de turistas, qual hemorragia do Sol, ainda jaziam nos
assentos de vinil quando, uma hora mais tarde, abri caminho por
entre os técnicos da Polícia. Agarrada ao braço do seu motorista,
a atriz Elizabeth Taylor, com quem o Vaughan sonhara morrer
durante tantos meses, encontrava‑se parada sozinha sob as luzes
rotativas da ambulância. Quando me ajoelhei sobre o cadáver do
Vaughan, ela levou a mão enluvada à garganta.
Conseguiria ver, na posição do Vaughan, a fórmula da morte
que ele planeara para ela? Durante as suas últimas semanas de
vida, o Vaughan não pensou noutra coisa senão na morte dela, uma
coroação de ferimentos que ele encenara com a dedicação de um
chefe de protocolo. As paredes do seu apartamento, situado perto
dos estúdios de cinema de Shepperton, estavam revestidas com
fotografias que ele lhe tirava com a objetiva de zoom quando ela saía
do hotel em Londres todas as manhãs, das pontes pedonais por cima
das autoestradas no sentido oeste, e do terraço do silo automóvel do
estúdio. Os pormenores ampliados dos joelhos e mãos, da superfície
interior das coxas e do canto esquerdo dos lábios, preparei‑lhos eu
com algum constrangimento na fotocopiadora do meu escritório,
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entregando‑lhe os maços de fotocópias como se se tratasse das
prestações de uma sentença de morte. No seu apartamento, vi‑o
emparelhar os pormenores do corpo dela com imagens de feridas
grotescas retiradas de um manual de cirurgia plástica.
Na sua visão de um acidente automóvel com a atriz, o Vaughan
era obcecado por uma série de ferimentos e impactos — com o
cromado amolgado e os corta‑fogos destruídos dos dois carros
embatendo de frente em complexas colisões repetidas infinita‑
mente em câmara lenta; com os ferimentos idênticos infligidos nos
corpos de ambos, com a imagem do para‑brisas estilhaçado emol‑
durando o rosto da atriz depois de esta ter irrompido através da
superfície sombreada, qual Afrodite nada‑morta; com as fraturas
expostas das coxas de ambos, esmagadas contra as estruturas dos
travões de mão; e acima de tudo com os ferimentos nos genitais,
o útero dela perfurado pela ponta aguçada do símbolo heráldico
do fabricante, o sémen dele espalhando‑se sobre os mostradores
luminosos que registavam, para todo o sempre, a última tempera‑
tura e os níveis de combustível no depósito.
Somente nessas ocasiões, em que me descrevia essa derradeira
colisão, é que o Vaughan aparentava alguma calma. Falava sobre
esses ferimentos e embates com a ternura erótica de um amante há
muito separado da companheira. Enquanto remexia nas fotogra‑
fias que tinha no apartamento, virava‑se ligeiramente para mim,
a sua área genital a tranquilizar‑me com o perfil de um pénis quase
ereto. Ele tinha a perfeita noção de que, enquanto me provo‑
casse com o seu próprio sexo, que usava de forma descontraída
como se o pudesse descartar a qualquer instante, eu jamais
o abandonaria.
Dez dias antes, quando me roubou o carro da garagem do meu
prédio, o Vaughan subiu a rampa de cimento a toda a velocidade,
uma máquina horrenda disparada de uma catapulta. Ontem, o seu
corpo jazia sob as luzes de emergência da Polícia na entrada do
viaduto, coberto por um delicado rendilhado de sangue. A posição
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pouco natural dos seus braços e pernas, e a geometria ensanguen‑
tada do seu rosto, pareciam reproduzir as imagens de ferimentos
provocados por acidentes automóveis que revestiam as paredes do
seu apartamento. Baixei o olhar uma última vez para o inchaço da
sua zona genital, intumescida de sangue. A cerca de vinte metros
de distância, iluminada pelas luzes rotativas, a atriz continuava
agarrada ao braço do motorista. O Vaughan sonhara morrer no
preciso momento do orgasmo dela.
Antes da sua morte, o Vaughan tinha estado envolvido em inú‑
meros acidentes de viação. Quando penso nele, vejo‑o nos carros
roubados que conduziu e danificou, as superfícies deformadas de
metal e plástico que acabariam por abraçá‑lo para todo o sempre.
Dois meses antes tinha dado com ele no tabuleiro inferior do via‑
duto do aeroporto, após o primeiro ensaio da sua própria morte.
Um motorista de táxi ajudava duas hospedeiras de voo muito
abaladas a saírem do pequeno automóvel contra o qual o Vaughan
tinha chocado, lançando‑se sobre ele vindo de uma via de acesso
dissimulada. Correndo para o Vaughan, avistei‑o através do para
‑brisas partido do descapotável branco que ele roubara do parque de
estacionamento do Terminal Oceânico. O seu rosto exausto, com a
boca cheia de cicatrizes, encontrava‑se iluminado por fragmentos
de arcos‑íris. Arranquei a porta amolgada do lado do passageiro.
O Vaughan estava sentado no assento coberto de vidros, exami‑
nando atentamente os resultados com uma expressão complacente
no olhar. As suas mãos, pousadas de ambos os lados do corpo com
as palmas viradas para cima, estavam cheias do sangue das suas
rótulas feridas. Examinou o vomitado que lhe sujava as golas do
blusão de cabedal e depois estendeu a mão para tocar nas gotículas
de sémen dispersas sobre o painel de mostradores. Tentei levantá‑lo
do interior do carro, mas as suas nádegas tensas estavam muito
apertadas, como se tivessem ficado coladas aquando da expulsão
das últimas gotas de fluido das suas vesículas seminais. No lugar
do passageiro viam‑se as fotografias rasgadas da atriz que eu tinha
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fotocopiado no escritório nessa mesma manhã. Excertos amplia‑
dos de lábios e sobrancelhas, de cotovelos e decote, formavam um
mosaico desfeito.
Para o Vaughan, o acidente automóvel e a sua própria sexuali‑
dade tinham convergido num enlace derradeiro. Lembro‑me de o ver
à noite, com jovens nervosas sentadas nos bancos traseiros de carros
desfeitos e abandonados em sucatas, bem como as suas fotogra‑
fias em posições sexuais constrangedoras. Os rostos tensos e as
coxas em esforço iluminados pelo flash da sua Polaroid, fazendo lem‑
brar os amedrontados sobreviventes de um acidente de submarino.
Essas prostitutas pouco experientes, que o Vaughan conhecia nos
cafés e supermercados abertos toda a noite do aeroporto de Londres,
eram uma espécie de primas direitas das pacientes ilustradas
nos seus manuais cirúrgicos. Durante o seu galanteio calculado
a mulheres mutiladas, o Vaughan andava obcecado com bubões
causados por bacilos gasosos, ferimentos faciais e lesões genitais.
Graças ao Vaughan, descobri o verdadeiro sentido do acidente
automóvel, o significado dos traumatismos cervicais e das capota‑
gens, os êxtases das colisões frontais. Visitámos o Laboratório de
Segurança Rodoviária, situado cerca de trinta quilómetros a oeste
de Londres, e vimos os veículos calibrados a colidirem contra os
blocos de cimento. Mais tarde, no seu apartamento, o Vaughan
passava imagens em câmara lenta de testes de impacto que ele
próprio tinha filmado com a sua máquina. Sentados na escuridão,
em cima das almofadas espalhadas no chão, víamos os impactos
silenciosos que bruxuleavam na parede acima das nossas cabeças.
As sequências repetidas das colisões dos carros tinham o efeito
primeiro de me acalmar e depois excitar. Percorrendo sozinho a
autoestrada, sob o brilho amarelado das lâmpadas de vapor de sódio,
imaginava‑me ao comando desses veículos em colisão.
Nos meses que se seguiram, eu e o Vaughan passámos muitas
horas a circular pelas vias rápidas do perímetro norte do aero‑
porto. Nas noites calmas de verão, essas avenidas movimentadas
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transformavam‑se numa zona de colisões dantescas. Escutando
as comunicações da Polícia no rádio do Vaughan, andávamos de
acidente em acidente. Era frequente pararmos sob os projetores
que iluminavam os palcos de colisões gravíssimas, observando
os bombeiros e os técnicos da Polícia a manusearem maçaricos de
acetileno e a utilizarem equipamento de elevação para libertarem
esposas inconscientes encarceradas ao lado dos maridos falecidos,
ou esperando enquanto um médico que por acaso ia a passar se
ocupava de um moribundo preso debaixo de um camião capotado.
Às vezes, o Vaughan era puxado para trás pelos outros espetadores
e via‑se obrigado a resgatar as suas máquinas fotográficas dos
paramédicos. Mais do que tudo, o Vaughan ansiava pelas colisões
frontais contra os pilares de betão das passagens superiores das
autoestradas, a conjunção melancólica formada entre veículo des‑
truído abandonado na berma relvada da estrada e a serena escultura
em movimento do betão.
Certa vez fomos os primeiros a chegar ao carro acidentado de
uma condutora ferida. Empregada de balcão no duty free, de meia-idade, a mulher tremia no interior do habitáculo esmagado, frag‑
mentos do para‑brisas sombreado cravejados na sua testa como
se fossem joias. Quando se aproximou um carro da Polícia, com as
luzes de emergência a piscarem na autoestrada lá em cima,
o Vaughan apressou‑se a ir buscar a máquina fotográfica e respe‑
tivo equipamento de flash. Desapertando a gravata, procurei em
vão os ferimentos da mulher. Ela fitou‑me sem dizer uma palavra,
deitando‑se de lado em cima do banco. Vi o sangue começar
a ensopar‑lhe a camisa branca. Depois de o Vaughan ter tirado a
última fotografia, ajoelhou‑se no interior do carro e segurou‑lhe
cuidadosamente o rosto entre as mãos, ao mesmo tempo que
lhe sussurrava ao ouvido. Depois ajudámos a transferi‑la para a
maca da ambulância.
A caminho do apartamento do Vaughan, ele reconheceu uma
prostituta do aeroporto que esperava na entrada do restaurante
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de uma área de serviço, uma arrumadora de cinema que traba‑
lhava em regime de part‑time que andava sempre preocupada com
o aparelho de audição defeituoso do filho pequeno. Sentados no
banco atrás de mim, ela queixou‑se ao Vaughan por causa da minha
condução nervosa, mas ele observava os maneirismos dela com um
olhar abstraído, quase encorajando‑a a gesticular com as mãos e
os joelhos. No terraço deserto de um silo automóvel em Northolt,
esperei junto ao parapeito. No banco de trás do carro, o Vaughan
dispôs os membros dela numa posição idêntica à da empregada
de balcão moribunda. O seu corpo robusto, inclinado sobre ela
e debaixo do reflexo das luzes dos candeeiros que passavam
lá fora, assumiu uma série de posições estilizadas.
O Vaughan confidenciou‑me todas as suas obsessões pelo
misterioso erotismo dos ferimentos: a lógica perversa dos painéis
de instrumentos encharcados de sangue, os cintos de segurança
sujos de excrementos, as palas do sol salpicadas de tecido cerebral.
Cada automóvel acidentado provocava no Vaughan um tremor de
excitação, pela geometria complexa de um para‑choques amolgado,
pelas variações inesperadas das grelhas dos radiadores esmagadas, pela suspensão grotesca de um painel de instrumentos
empurrado para o baixo‑ventre de um condutor, numa espécie de
ato calibrado de felação mecânica. O tempo e o espaço íntimos
de um único ser humano tinham ficado eternamente fossilizados nessa teia de arestas cromadas e estilhaços de vidro.
Uma semana depois do funeral da empregada de balcão,
enquanto circulávamos à noite pelo perímetro ocidental do aero‑
porto, o Vaughan virou abruptamente para a berma e atropelou
um enorme cão rafeiro. O impacto do corpo, qual martelo almo‑
fadado, em conjunto com a chuva de vidros quando o animal foi
projetado por cima do tejadilho, convenceram‑me de que estávamos
prestes a morrer num acidente. O Vaughan nem sequer parou.
Vi‑o acelerar em frente, o seu rosto cheio de cicatrizes encostado
ao para‑brisas perfurado, ao mesmo tempo que limpava, irritado,
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os estilhaços de vidro das faces. Os seus atos de violência tinham‑se
tornado tão aleatórios que eu já não passava de um mero espetador
cativo. Contudo, na manhã seguinte, no terraço do parque de esta‑
cionamento do aeroporto onde abandonámos o carro, o Vaughan
mostrou‑me calmamente as mossas profundas deixadas no capô
e no tejadilho. Observou atentamente um avião cheio de turistas
que descolava rumo a oeste, com o rosto pálido contraído a fazer
lembrar uma criança pensativa. As longas amolgadelas triangulares do carro tinham sido formadas no contexto da morte de uma
criatura desconhecida, a sua identidade extinta transformada
numa abstração na geometria daquele veículo. Quão mais mis‑
teriosas ainda seriam as nossas próprias mortes, e as mortes dos
famosos e dos poderosos?
Até mesmo essa primeira morte parecera pouco audaciosa
quando comparada com as outras em que o Vaughan tomou parte,
ou com as mortes imaginárias que povoavam a sua mente. Na ten‑
tativa de se esgotar a si mesmo, o Vaughan elaborou um almanaque
horrendo de acidentes de viação imaginários e de ferimentos grotescos — os pulmões de homens idosos trespassados por puxadores de portas, os peitos de jovens mulheres empalados por
colunas de direção, as faces de jovens atraentes perfuradas pelos
fechos cromados dos vidros triangulares das portas da frente.
Para ele, esses ferimentos eram a chave para uma nova sexuali‑
dade resultante de uma tecnologia perversa. As imagens desses
ferimentos encontravam‑se penduradas na galeria da sua mente,
como peças de exposição no museu de um matadouro.
Agora, quando penso no Vaughan, a sufocar no seu próprio
sangue sob as luzes de emergência da Polícia, recordo os inúmeros acidentes imaginários que ele me descreveu enquanto percor‑
ríamos as vias rápidas do aeroporto. Ele sonhava com limusinas
do corpo diplomático a embaterem contra camiões‑cisterna de
gás butano, os reboques a derraparem completamente de lado
devido à travagem brusca; e com táxis cheios de crianças alegres
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a colidirem de frente com as montras iluminadas de supermercados desertos. Sonhava com irmãos e irmãs de relações cortadas
que se encontravam por acaso em rotas de colisão nas vias de acesso
de fábricas petroquímicas, o incesto inconsciente tornado explícito
na fusão do metal e nas hemorragias do tecido cerebral de ambos
que despontavam sob as câmaras de compressão e recipientes
de reação feitos de alumínio. O Vaughan imaginava aparatosas
colisões traseiras envolvendo os seus inimigos, ódios de morte
manifestados no combustível que ardia em valetas, na tinta que
borbulhava sob a luz carregada do entardecer em cidades da pro‑
víncia. Visualizava os acidentes característicos de criminosos em
fuga; de rececionistas de hotel no seu dia de folga, entaladas entre
o volante e o colo do amante que estavam a masturbar. Imaginava
acidentes de casais em lua de mel, sentados lado a lado após o
embate com a suspensão traseira de camiões‑cisterna descontro‑
lados. Visualizava acidentes com designers automobilísticos, nas
mais abstratas mortes possíveis, feridos dentro dos seus carros
acompanhados de técnicos de laboratório promíscuos.
O Vaughan elaborava variantes intermináveis dessas colisões,
visualizando primeiro uma sequência de choques frontais: um
violador de crianças e um médico com excesso de horas de trabalho
a recriarem as suas mortes primeiro em colisões frontais e depois
em capotagens; a prostituta reformada a embater no parapeito de
betão de uma autoestrada, o seu corpo obeso projetado através
do para‑brisas partido e o ventre menopáusico dilacerado pelo sím‑
bolo cromado do capô. O sangue dela espalhar‑se‑ia pelo cimento
excessivamente branco do talude ao entardecer, para sempre assom‑
brando a mente de um mecânico da Polícia que carregava as partes
do corpo numa mortalha de plástico amarelo. Numa visão alternativa, o Vaughan via‑a ser atingida por um camião a fazer marcha
‑atrás numa estação de serviço de autoestrada, esmagada contra
a porta do lado esquerdo do seu carro no instante em que se baixava para desapertar o sapato direito, os contornos do seu corpo
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gravados na moldura ensanguentada do painel da porta. Via‑a a
galgar as barreiras metálicas do viaduto e a morrer da mesma forma
que o próprio Vaughan viria posteriormente a morrer, mergulhando
em direção ao tejadilho do autocarro de uma companhia de aviação,
a sua carga de destinos complacentes multiplicada pela morte dessa
mulher de meia‑idade míope. Via‑a ser atropelada por um táxi a
grande velocidade, no momento em que saía do carro para aliviar
a bexiga numa casa de banho à beira da estrada, o corpo proje‑
tado a trinta metros de distância numa chuva de urina e sangue.
Recordo agora os outros acidentes que visualizámos, mortes
absurdas dos feridos, mutilados e perturbados. Recordo as colisões dos psicopatas, acidentes pouco plausíveis levados a cabo
com maldade e autodepreciação, terríveis choques em cadeia leva‑
dos a cabo por carros roubados, em autoestradas à noite e entre
empregados de escritório cansados. Recordo os acidentes absurdos de donas de casa neurasténicas regressando das suas consul‑
tas de doenças venéreas, indo contra carros estacionados em ruas
principais suburbanas. Recordo os acidentes de esquizofrénicos
excitados, colidindo de frente com carrinhas de lavandaria avariadas
paradas em ruas de sentido único; de maníaco‑depressivos esmagados enquanto recuavam disparatadamente em vias de acesso
a autoestradas; de paranoicos azarados colidindo a toda a velocidade contra os muros de tijolo no fim de conhecidos becos sem
saída; de enfermeiras‑chefes sádicas decapitadas em capotagens
em complexas interseções rodoviárias; de gerentes de supermercado lésbicas carbonizadas no interior das estruturas destruídas dos seus minúsculos automóveis, perante os olhares estoicos
de bombeiros de meia‑idade; de crianças autistas esmagadas em coli‑
sões traseiras, os seus olhos menos penosos na morte; de camionetas cheias de deficientes mentais afogados estoicamente em
canais de escoamento de resíduos industriais à beira da estrada.
Muito antes de o Vaughan ter morrido, já eu começara a pensar
na minha própria morte. Com quem iria morrer e em que papel
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— psicopata, neurasténico, criminoso em fuga? O Vaughan sonhava
constantemente com as mortes dos famosos, inventando‑lhes
acidentes imaginários. Tecera elaboradas fantasias em torno das
mortes do James Dean e do Albert Camus, da Jayne Mansfield
e do John Kennedy. A sua imaginação era uma galeria de alvos
que incluíam atrizes de cinema, políticos, magnatas empresariais
e executivos televisivos. O Vaughan seguia‑os para todo o lado
com a sua máquina fotográfica, as suas objetivas de zoom a vigiá
‑los dos terraços panorâmicos do Terminal Oceânico do aeroporto,
das varandas do primeiro andar de hotéis e dos parques de esta‑
cionamento de estúdios de cinema. Para cada um deles, o Vaughan
engendrava a morte automóvel ideal. O Onassis e a esposa morreriam numa recriação do assassinato na Praça Dealey. Imaginou
o Reagan numa complexa colisão traseira, morrendo uma morte
estilizada que expressava a obsessão do Vaughan pelos órgãos
genitais do Reagan, semelhante à sua obsessão pelos movimentos subtis da púbis da atriz de cinema a roçar nos assentos forrados
a vinil de limusinas alugadas.
Após a sua última tentativa para matar a minha mulher,
a Catherine, percebi que o Vaughan se tinha finalmente refugiado
na sua própria mente. Nesse mundo vibrante dominado pela vio‑
lência e pela tecnologia, ele estava agora a conduzir eternamente
a cento e sessenta quilómetros por hora numa autoestrada vazia,
passando por estações de serviço desertas à beira de vastos campos,
à espera de um único carro que viesse na sua direção. Na sua mente,
o Vaughan via o mundo inteiro a morrer num acidente automóvel
simultâneo, milhões de veículos a embaterem uns contra os outros
numa amálgama final de ejaculações e líquido de refrigeração.
Lembro‑me da minha primeira pequena colisão no parque
de estacionamento deserto de um hotel. Interrompidos pela pas‑
sagem de um carro‑patrulha, tínhamos despachado o ato sexual.
Ao sair de marcha‑atrás do lugar de estacionamento, embati numa
árvore não assinalada. A Catherine vomitou para o meu assento.
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Aquela poça de vomitado, cujos coágulos de sangue faziam lembrar
rubis líquidos, tão viscosa e discreta como tudo o que era proveniente
da Catherine, ainda hoje contém, para mim, a essência do delírio
erótico do acidente automóvel, mais excitante do que o muco retal
e vaginal dela, tão requintado como o excremento de uma rainha
das fadas ou as minúsculas gotas de líquido que se formavam junto
às suas lentes de contacto. Naquela poça mágica, emergindo da sua
garganta qual eflúvio raro de um santuário remoto e misterioso,
vi o meu próprio reflexo, um espelho de sangue, sémen e vómito
destilado de uma boca cujos contornos escassos minutos antes
tinham sugado firmemente o meu pénis.
Agora que o Vaughan morreu, partiremos com os outros que
se reuniram à sua volta, qual multidão atraída para um inválido
ferido cujas posturas deformadas revelam as fórmulas secretas das
suas mentes e vidas. Todos nós, os que conhecíamos o Vaughan,
aceitamos o erotismo perverso do acidente automóvel, tão doloroso
como a extração de um órgão exposto por meio de uma incisão
cirúrgica. Vi casais em plena cópula, circulando de noite ao longo
de autoestradas mergulhadas na escuridão, homens e mulhe‑
res à beira do orgasmo, os seus carros a acelerarem numa série
de trajetórias convidativas em direção aos faróis cintilantes do
fluxo de trânsito no sentido oposto ao deles. Adolescentes sozi‑
nhos ao volante dos seus primeiros automóveis, carros batidos
adquiridos em sucatas, masturbando‑se enquanto circulavam sem
destino sobre pneus carecas. Após uma quase colisão num cruza‑
mento, o sémen esguicha para o mostrador partido do velocímetro.
Mais tarde, os resíduos secos desse mesmo sémen são removidos
pelo cabelo cheio de laca da primeira rapariga que se debruça sobre
o seu colo com a boca em torno do seu pénis, uma mão no volante
conduzindo o carro na escuridão rumo a uma interseção múltipla,
a travagem brusca extraindo‑lhe o sémen no instante em que ele
roça no para‑choques traseiro de um semirreboque carregado
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com televisores a cores, a sua mão esquerda estimulando o clíto‑
ris dela até ao orgasmo, ao mesmo tempo que os faróis do camião
piscam em jeito de aviso no espelho retrovisor. Ainda mais tarde,
ele observa enquanto um amigo possui uma adolescente no banco
de trás. Mãos oleosas de mecânico exibem as nádegas dela para os
painéis publicitários que passam a toda a velocidade lá fora. O piso
molhado da autoestrada brilha sob a luz dos candeeiros e o ruído
das pastilhas de freio. O pénis dele brilha por cima da rapariga
e ele ejacula para o teto de plástico desgastado do carro, marcando
o tecido amarelo com o seu esmegma.
A última ambulância já tinha partido. Uma hora antes, a atriz
de cinema fora conduzida de volta para a limusina. Na luz cre‑
puscular, o cimento branco do corredor de colisão sob o viaduto
fazia lembrar uma pista de aviação secreta da qual descolariam
misteriosas máquinas rumo a um céu metalizado. O avião de vidro
do Vaughan sobrevoava algures acima das cabeças dos espetadores entediados que regressavam aos seus veículos, acima dos
agentes da Polícia cansados que recolhiam a bagagem e as malas
esmagadas dos turistas da companhia aérea. Pensei no corpo do
Vaughan, agora mais frio, a sua temperatura retal a seguir os mes‑
mos gradientes decrescentes das restantes vítimas do acidente.
No ar da noite, esses gradientes caíam como serpentinas atiradas
das torres de escritórios e dos blocos de apartamentos da cidade,
e como a mucosa morna da atriz de cinema na sua suíte de hotel.
Meti‑me no carro e regressei em direção à zona do aeroporto.
As luzes da Western Avenue iluminavam os carros que passavam
a grande velocidade, deslocando‑se em conjunto rumo à sua cele‑
bração de ferimentos.
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omecei a compreender os verdadeiros prazeres do acidente
automóvel depois do meu primeiro contacto com o Vaughan.
Equilibrada em cima de um par de pernas assimétricas
e cheias de cicatrizes, repetidamente massacradas numa ou nou‑
tra colisão entre veículos, a figura dura e desconcertante daquele
cientista infame apareceu na minha vida numa altura em que as
suas obsessões eram manifestamente as de um louco.
Enquanto regressava a casa vindo dos estúdios de cinema de
Shepperton, numa noite de junho chuvosa, o meu carro derrapou no
cruzamento abaixo da entrada para o viaduto da Western Avenue.
No espaço de poucos segundos avancei a cem quilómetros por
hora em direção à faixa contrária. Assim que o carro embateu no
separador central, o pneu do lado do condutor rebentou e saiu dis‑
parado da jante. Desgovernado, o carro galgou o separador central
e subiu a rampa de saída da via rápida. Três veículos aproximavam
‑se no sentido contrário, sedans fabricados em massa cujo modelo
e ano exatos, bem como as cores e os acessórios externos, ainda
recordo com a dolorosa precisão de um pesadelo para sempre gra‑
vado na minha memória. Consegui desviar‑me dos dois primeiros,
carregando nos travões e esgueirando‑me à justa entre ambos.
Já no caso do terceiro, que transportava uma jovem médica e o
marido, choquei de frente. O homem, um engenheiro químico de
uma firma de produtos alimentares norte‑americana, teve morte
imediata, trespassando o para‑brisas qual homem‑bala disparado
de um canhão de circo. Morreu em cima do capô do meu carro,
o seu sangue a salpicar‑me o rosto e o peito através do para‑brisas
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estilhaçado. Os bombeiros que mais tarde me desencarceraram do
habitáculo esmagado do meu carro julgavam que estava a esvair‑me
em sangue devido a um ferimento no coração.
Quase não sofri lesões. No caminho de regresso a casa, depois
de ter dado boleia à minha secretária, a Renata, que acabava de pôr
termo a um turbulento caso amoroso entre nós, ainda trazia o cinto
de segurança que apertara deliberadamente para lhe evitar o emba‑
raço de ter de me abraçar. O meu peito estava cheio de hematomas
devido ao impacto contra o volante e os joelhos tinham embatido
violentamente no painel de instrumentos quando o meu corpo fora
projetado para a frente, colidindo com o interior do carro, mas o
único ferimento grave fora um nervo dilacerado no couro cabeludo.
As mesmas forças misteriosas que me tinham impedido de
ficar empalado no volante salvaram também a esposa do jovem
engenheiro. À exceção do maxilar superior magoado e de alguns
dentes soltos, ela escapara ilesa. Durante as minhas primeiras horas
no Hospital de Ashford, não consegui apagar da minha mente a
imagem de nós dois presos frente a frente no interior dos carros,
o corpo do marido moribundo estendido entre ambos em cima do
capô do meu automóvel. Entreolhámo‑nos através dos para‑brisas
estilhaçados, sem que nenhum de nós fosse capaz de se mexer.
A mão do marido dela, a escassos centímetros de mim, estava
pousada com a palma virada para cima, ao lado do limpa‑para
‑brisas direito. A mão embatera num objeto rígido qualquer quando
o homem fora catapultado do assento, e um padrão começara a
desenhar‑se nela diante dos meus olhos, a circulação enfraquecida
a formar uma enorme bolha de sangue — a marca em forma de
tritão do emblema do meu radiador.
Amparada pelo cinto de segurança diagonal, a esposa dele
encontrava‑se sentada ao volante, fitando‑me com uma expressão
curiosamente formal, como se não tivesse a certeza do que nos jun‑
tara ali. O seu rosto bonito, com a testa alta e inteligente, exibia a
expressão indiferente de uma madona numa pintura renascentista,
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relutante em aceitar o milagre, ou pesadelo, nascido do seu ventre.
Um único traço de emoção assomou‑lhe ao rosto quando pareceu ver
‑me distintamente pela primeira vez, sob a forma de uma estranha
contração na face direita, como se o nervo tivesse sido repuxado.
Ter‑se‑ia apercebido então de que o sangue que me cobria o rosto
e peito pertencia ao seu marido?
Os nossos dois carros encontravam‑se rodeados por um círculo de espetadores cujos rostos silenciosos nos observavam com
uma seriedade profunda. Após essa breve pausa, tudo irrompeu
num frenesim de atividade. Pneus a chiarem, meia dúzia de car‑
ros a desviarem‑se para a berma e a subirem o separador central.
Um engarrafamento de trânsito imenso formou‑se a todo o com‑
primento da Western Avenue, sirenes bradavam e as luzes de emer‑
gência dos carros da Polícia incidiam nos para‑choques traseiros
dos veículos parados que formavam uma fila ao longo do viaduto.
Um homem de idade, vestido com uma gabardina de plástico trans‑
parente, puxava a medo a porta do lado do passageiro atrás da
minha cabeça, como se receasse que o automóvel lhe pudesse dar
um valente choque elétrico na mão esguia. Uma jovem mulher,
com uma manta axadrezada nas mãos, baixou a cabeça para espreitar pela janela. A poucos centímetros de distância, fitou‑me com
os lábios cerrados, qual enlutado a espreitar um cadáver dentro de
um caixão aberto.
Abstraído de qualquer dor por essa altura, sentei‑me com a
mão direita apoiada num dos raios do volante. Ainda com o cinto
de segurança posto, a mulher do morto começava a recuperar
a consciência. Um pequeno grupo de pessoas (o condutor de um
camião, um soldado fardado de licença e a empregada de uma
geladaria) tentava alcançá‑la através das janelas, conseguindo ao
que parecia tocar‑lhe em várias partes do corpo. Ela afastou‑os
com um gesto e libertou‑se do cinto que lhe cruzava o peito, a sua
mão capaz procurando às apalpadelas o mecanismo de abertura.
Por uns instantes tive a sensação de que éramos os atores principais
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na cena mais importante de um drama sinistro, levada a cabo num
teatro de tecnologia improvisado, envolvendo aquelas máquinas
destruídas, o morto vítima da colisão entre as mesmas e as centenas
de condutores que esperavam nos bastidores com os faróis ligados.
A jovem mulher foi ajudada a sair do carro. As suas pernas
vacilantes e os movimentos abruptos da sua cabeça pareciam
imitar a aerodinâmica deformada dos dois carros. O capô retangular do meu carro fora arrancado pela zona de união por baixo
do para‑brisas e, na minha mente exausta, o ângulo estreito entre
o capô e os para‑choques parecia repetir‑se em tudo o que me
rodeava — nas expressões e atitudes dos que nos observavam,
na rampa ascendente do viaduto, nas trajetórias dos aviões que
descolavam nas distantes pistas do aeroporto. A jovem mulher foi
cuidadosamente afastada do seu automóvel por um homem de pele
cor de azeitona envergando a farda azul‑escura de um piloto de uma
companhia aérea árabe. Um fio de urina escorreu‑lhe involunta‑
riamente pelas pernas abaixo, pingando para a estrada. O piloto
segurou‑a pelos ombros, num gesto tranquilizador. Parados ao lado
dos respetivos carros, os espetadores viram aquela poça formar‑se
no alcatrão manchado de óleo. Sob a luz efémera do entardecer,
arcos‑íris começaram a circundar os tornozelos frágeis da mulher.
Ela virou‑se e baixou o olhar para mim com um estranho esgar no
rosto magoado, um misto de preocupação e hostilidade. Porém,
a minha atenção estava concentrada na confluência invulgar das
suas coxas, abertas na minha direção numa postura pouco natural.
Não foi o caráter sexual da sua posição que me ficou na cabeça,
mas a estilização dos acontecimentos terríveis em que nos víramos
envolvidos, os extremos de dor e de violência ritualizados naquele
gesto das pernas dela, fazendo lembrar a pirueta exagerada de uma
rapariga deficiente mental que eu tinha visto atuar numa peça de
Natal de uma instituição de beneficência.
Agarrei o volante com as duas mãos, tentando manter‑me imóvel. Um tremor contínuo sacudia‑me o peito, quase me impedindo
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de respirar. As mãos fortes de um agente da Polícia agarraram‑
-me o ombro. Outro agente pousou o boné de pala em cima do
capô ao lado do morto, e começou a puxar a porta com força.
O impacto frontal comprimira a parte dianteira do habitáculo,
encravando os fechos das portas.
Um paramédico debruçou‑se sobre mim e cortou‑me a manga
direita. Um jovem vestido com um fato escuro puxou‑me a mão
para fora da janela. Ao mesmo tempo que a agulha hipodérmica
foi enfiada no meu braço, interroguei‑me se aquele médico,
que mais parecia uma criança grande, teria idade suficiente para
ter terminado o curso.
Uma euforia ansiosa acompanhou‑me até ao hospital. Vomitei
sobre o volante, semiconsciente de uma série de fantasias desagradá‑
veis. Dois bombeiros cortaram a porta pelas dobradiças. Deixando‑a
cair no asfalto, fitaram‑me como se fossem os assistentes de um
toureiro esventrado. Cada movimento deles parecia‑me formal,
as mãos estendendo‑se para mim numa série de gestos codificados.
Se um deles tivesse desabotoado as calças de sarja grossa e mostrado
os órgãos genitais, encostando o pénis à cavidade ensanguentada da
minha axila, até mesmo esse gesto bizarro teria sido perfeitamente
aceitável do ponto de vista da estilização da violência e salvamento.
Ali sentado, esperei que alguém me tranquilizasse, banhado com
o sangue de outro homem enquanto a urina da sua jovem viúva
formava arcos‑íris em torno dos pés dos meus salvadores. De acordo
com aquela mesma lógica dantesca, os bombeiros que correm para
os destroços em chamas de aviões despenhados podiam desenhar divisas obscenas ou cómicas no cimento escaldante com os
seus extintores de dióxido de carbono, e os carrascos podiam vestir
as suas vítimas com fatos grotescos. Em contrapartida, as vítimas
estilizariam as entradas para as suas mortes com gestos irónicos,
beijando as coronhas das armas num gesto solene ou profanando
bandeiras imaginárias. Os cirurgiões cortar‑se‑iam descuidadamente
antes de fazerem as primeiras incisões, as esposas murmurariam
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descontraidamente os nomes dos amantes no momento dos orgasmos dos maridos, a prostituta que sugava o pénis do cliente podia,
sem querer, arrancar um pequeno círculo de tecido da curvatura
superior da glande. Essa mesma dentada dolorosa de que fui alvo
certa vez por parte de uma prostituta cansada, irritada com a minha
ereção hesitante, lembra‑me os gestos estilizados dos paramédicos
e dos funcionários das estações de serviço, todos eles com o seu
próprio reportório de movimentos privados.
Mais tarde vim a saber que o Vaughan colecionava os esgares
das enfermeiras das urgências nos seus álbuns de fotografias.
A tez escura delas temperava todo o sensualismo dissimulado que
o Vaughan despertava nelas. Os seus pacientes morriam entre duas
passadas com sapatos de borracha, nos contornos alternados das
suas coxas roçando uma na outra à porta dos blocos operatórios.
Os polícias retiraram‑me do interior do carro, as suas mãos fir‑
mes posicionando‑me em cima da maca. Eu já me sentia dissociado
da realidade daquele acidente. Tentei sentar‑me na maca e tirei as
pernas de baixo do cobertor. O jovem médico empurrou‑me para trás,
pressionando‑me o peito com a palma da mão. Surpreendido com
a irritação visível no seu olhar, deitei‑me sem oferecer resistência.
O corpo tapado do morto foi erguido do capô do meu carro.
Sentada qual madona demente entre as portas da segunda ambulância, a esposa fitava o tráfego noturno com uma expressão vazia.
O ferimento na sua face direita começava a deformar‑lhe lentamente o rosto, à medida que o tecido magoado se intumescia com
o seu próprio sangue. Eu já tinha a perfeita noção de que as grelhas
entrelaçadas dos radiadores dos nossos carros formavam o modelo
de uma união inevitável e perversa entre ambos. Fitei os contornos
das suas coxas. Por cima das mesmas, o cobertor cinzento dese‑
nhava uma duna graciosa. Algures sob aquela colina encontrava‑se
o tesouro da sua púbis. A sua protuberância e inclinação exatas,
a sexualidade intacta daquela mulher inteligente, dominavam os
acontecimentos trágicos da noite.
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s luzes azuis cruas dos carros da Polícia rodopiaram na minha
mente durante as três semanas que se seguiram, deitado
numa enfermaria deserta de um hospital próximo do aeroporto
de Londres. Nessa zona tranquila cheia de stands de automóveis
usados, de reservatórios de água e de casas de correção, rodeado pela
rede de autoestradas que servia o aeroporto de Londres, comecei
o meu processo de convalescença. Duas enfermarias com vinte
e quatro camas (o número máximo previsível de sobreviventes)
estavam permanentemente reservadas para as possíveis vítimas de um acidente aéreo. Uma delas encontrava‑se temporaria‑
mente ocupada por pessoas feridas em acidentes rodoviários.
Nem todo o sangue que me cobrira pertencia ao homem que
matei. Os médicos asiáticos do serviço de urgências descobriram
que eu tinha fraturado as duas rótulas no painel de instrumentos.
Aguilhões de dor estendiam‑se desde a parte interior das minhas
coxas até às virilhas, como se me estivessem a retirar delicados
cateteres de aço através das veias das pernas.
Três dias depois da minha primeira cirurgia aos joelhos,
apanhei uma pequena infeção hospitalar. Passei o tempo deitado na
enfermaria vazia, ocupando uma cama que pertencia, por direito,
a uma vítima de um acidente aéreo, e a imaginar, sem grande coe‑
rência, os ferimentos e as dores que essa pessoa sentiria. À minha
volta, as camas vazias continham centenas de histórias de colisões
e lutos, a interpretação dos ferimentos através da violência de
acidentes aéreos e automóveis. Duas enfermeiras andavam de um
lado para o outro na enfermaria, arrumando as camas e guardando
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os auscultadores que serviam para ouvir rádio. Essas simpáticas
jovens prestavam assistência numa catedral de ferimentos invisí‑
veis, a sua sexualidade em flor a presidir aos traumatismos faciais
e genitais mais horrendos.
Enquanto ajustavam os grampos dos aparelhos das minhas
pernas, ouvi o avião que descolava do aeroporto de Londres. A geometria daquele complexo instrumento de tortura parecia, de certa
forma, associada às curvas e aos contornos dos corpos daquelas
jovens mulheres. Quem seria o próximo ocupante da minha cama
— uma empregada bancária de meia‑idade a caminho das Baleares,
com a cabeça cheia de gin e a púbis humedecida perante o viúvo
entediado sentado a seu lado? Após um acidente numa pista de
aterragem do aeroporto de Londres, o seu corpo ficaria marcado
durante anos pelo esmagamento do seu abdómen contra o fecho
do cinto de segurança. Sempre que ela fosse à casa de banho do restaurante de província que costumava frequentar, a bexiga incon‑
tinente a fazer‑lhe pressão sobre a uretra fraca, assomar‑lhe‑iam
à cabeça os segundos imediatamente antes do acidente. As suas
lesões tinham gravado para sempre aquela infidelidade imaginada.
Ter‑se‑á a minha mulher alguma vez interrogado, quando visi‑
tava a enfermaria no final do dia, sobre qual seria a escapadela
sexual que me tinha levado ao viaduto da Western Avenue? Sentada
ao meu lado, os seus olhos astutos a contabilizarem todas as partes
vitais da anatomia do marido que ainda lhe restavam, eu tinha
a certeza de que ela lia as respostas às suas perguntas silenciosas
nas cicatrizes das minhas pernas e do meu peito.
As enfermeiras ocupavam‑se de mim, levando a cabo as suas
penosas tarefas. Quando substituíram os drenos dos meus joelhos,
fiz um esforço para não vomitar o sedativo que tinha acabado de
tomar, forte o suficiente para me manter calmo mas não propriamente
aliviado da dor. Somente os modos bruscos delas me davam alento.
Um jovem médico de cabelo louro e rosto duro examinou os feri‑
mentos no meu peito. Tinha um golpe na zona inferior do esterno,
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no sítio onde o encaixe da buzina fora empurrado para cima pelo
compartimento desfeito do motor. Uma nódoa negra semicircular
marcava‑me o peito, um arco‑íris jaspeado que se estendia entre os
meus dois mamilos. Durante a semana que se seguiu, esse arco
‑íris passou por toda uma sequência de tonalidades, fazendo lem‑
brar o espetro de cores das pinturas dos automóveis. Ao baixar o
olhar para ver, reparei que a marca e o modelo do ano exato do meu
carro poderiam ter sido facilmente reconstituídos por um engenheiro automóvel, com base no padrão dos meus ferimentos.
O desenho do painel de instrumentos, tal como o perfil do volante
gravado no meu peito, estava inscrito nos meus joelhos e canelas.
O impacto da segunda colisão, entre o meu corpo e o interior do carro,
encontrava‑se definido nesses ferimentos, da mesma maneira que
os contornos do corpo de uma mulher ficam impressos na nossa
pele algumas horas após o ato sexual.
Ao quarto dia, sem nenhuma razão aparente, foi‑me retirada
a medicação. Passei a manhã a vomitar na bacia de esmalte que
uma enfermeira segurava diante do meu rosto. Fitava‑me com um
olhar bem‑disposto mas indiferente. Eu sentia o rebordo frio do
recipiente em forma de rim encostado à minha face. A superfície
de esmalte estava manchada com um pequeno fio de sangue de um
qualquer paciente anterior.
Encostei a testa à coxa forte da enfermeira e vomitei. Junto à
minha boca ferida, os seus dedos calejados contrastavam estra‑
nhamente com a sua pele jovem. Dei por mim a pensar no seu
sulco entre as nádegas. Quando é que teria lavado pela última vez
aquele rego húmido? Durante a minha convalescença, esse tipo
de perguntas não me saía da cabeça enquanto conversava com os
médicos e as enfermeiras. Quando é que teriam lavado pela última
vez os órgãos genitais; se teriam ainda pequenos grânulos de matéria fecal agarrada aos ânus enquanto receitavam um antibiótico
qualquer para uma faringite estreptocócica; se a sua roupa interior
cheirava a atos sexuais ilícitos enquanto conduziam de regresso
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a casa, os resquícios de esmegma e de muco vaginal nas suas mãos
a misturarem‑se com o líquido de refrigeração entornado por aci‑
dentes de viação inesperados? Deixei escorrer uns fios de bílis
esverdeada para dentro da bacia, consciente dos contornos mornos
das coxas da jovem mulher. A bainha da sua bata feita de guin‑
gão fora remendada com uns pontos de linha preta de algodão.
Olhei fixamente para as costuras soltas junto à superfície arre‑
dondada da sua nádega esquerda. As curvaturas pareciam‑me tão
aleatórias e carregadas de significado como as mazelas no meu
peito e pernas.
Essa obsessão pelas possibilidades sexuais de tudo o que me
rodeava desencadeara‑se na minha mente como resultado do aci‑
dente. Imaginei a enfermaria repleta de vítimas em convalescença de um acidente aéreo, cada mente delas um autêntico bordel
de imagens. A colisão entre os nossos dois carros representava
uma união sexual suprema e nunca antes imaginada. Os ferimen‑
tos dos pacientes ainda por internar chamavam por mim, uma
enciclopédia imensa de sonhos alcançáveis.
A Catherine parecia perfeitamente ciente dessas fantasias.
Durante as suas primeiras visitas eu ainda estava em choque e ela
aproveitara para conhecer as instalações e o ambiente do hospital,
trocando algumas palavras bem‑dispostas com os médicos. Quando
uma enfermeira levou o meu vómito para o despejar, a Catherine
puxou habilmente a mesa metálica que havia aos pés da cama
e largou um sem‑fim de revistas em cima da mesma. Em seguida,
sentou‑se ao meu lado, lançando um olhar rápido para o meu rosto
por barbear e para as minhas mãos inquietas.
Tentei sorrir‑lhe. A costura na minha cabeça, formando um
novo contorno do meu couro cabeludo ligeiramente à esquerda
do original, impedia‑me de mudar de expressão. No espelho para
barbear que as enfermeiras seguravam diante do meu rosto, eu parecia um contorcionista preocupado, assustado com a própria ana‑
tomia defeituosa.
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— Desculpa. — Peguei‑lhe na mão. — Devo estar com um aspeto
horrível.
— Estás ótimo — respondeu ela. — A sério. Pareces a vítima
de uma personagem saída do Museu da Madame Tussaud.
— Tenta vir amanhã.
— Virei, sim. — Ela tocou‑me na testa, examinando cautelosa‑
mente o golpe na minha cabeça. — Vou trazer‑te alguma maqui‑
lhagem. Calculo que os únicos cuidados cosméticos facultados aos
pacientes daqui sejam levados a cabo na morgue.
Olhei‑a com mais atenção. A sua demonstração de afeto e de
preocupação conjugal era uma agradável surpresa. O distanciamento mental entre o meu trabalho nos estúdios televisivos de
Shepperton e a sua carreira em expansão no departamento de turismo
internacional da Pan American tinha‑nos separado cada vez mais
nos últimos anos. A Catherine andava agora a ter aulas de voo e,
juntamente com um dos seus amantes, abrira uma pequena firma
de voos charter para turistas. Todas essas atividades eram realizadas
com determinação, demarcando de forma deliberada a sua indepen‑
dência e autoconfiança como se reivindicasse o seu direito sobre um
terreno que mais tarde viria a ser alvo de uma profunda valorização.
Eu reagira a tudo isso como a maioria dos maridos reagiria, desenvol‑
vendo rapidamente um extenso reportório de atitudes resignadas.
O zumbido fraco mas determinado da sua pequena avioneta atravessava o céu por cima do nosso apartamento, todos os fins de semana,
um sinal de alerta que dava o mote da nossa relação.
O médico louro entrou na enfermaria, acenando com a cabeça à
Catherine. Ela virou‑se, as suas pernas nuas deixando vislumbrar
as coxas até à púbis roliça, avaliando astuciosamente o potencial
sexual daquele homem jovem. Reparei que a sua indumentária
era mais indicada para um almoço formal com o executivo de
uma companhia aérea do que para visitar o marido no hospital.
Mais tarde fiquei a saber que fora questionada no aeroporto por
agentes da Polícia que andavam a investigar a morte que resultara
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do acidente. Pelos vistos, o acidente e quaisquer possíveis acusações de homicídio involuntário contra mim tinham feito dela uma
espécie de celebridade.
— Esta enfermaria está reservada para as vítimas de desastres
aéreos — expliquei à Catherine. — As camas estão sempre a postos.
— Se eu capotar o avião no sábado, vais acordar comigo na
cama ao lado. — Ela olhou para as camas vazias, provavelmente
a visualizar os seus ferimentos imaginários. — Amanhã já te vais
levantar da cama. Eles querem que comeces a andar. — Baixou o
olhar para mim, preocupada. — Coitado de ti. Antagonizaste‑os, foi?
Ignorei a pergunta, mas a Catherine acrescentou:
— A mulher do outro homem é médica. Dra. Helen Remington.
Cruzando as pernas, começou a acender um cigarro, servindo
‑se de um isqueiro que eu nunca tinha visto. A qual amante novo
teria ela pedido emprestada aquela engenhoca tão feia, claramente
propriedade de um homem? Fabricado a partir do invólucro de
um projétil de helicanhão, mais parecia uma arma. Há anos que
eu adivinhava os casos amorosos da Catherine no espaço de pou‑
cas horas após o seu primeiro ato sexual, pelo simples facto de me
aperceber de qualquer adereço ou interesse novos — uma atenção
súbita por um vinho ou realizador de cinema de terceira catego‑
ria, uma mudança de opinião no que dizia respeito às questões
da aviação. Era frequente adivinhar o nome do seu mais recente
amante muito antes de ela o proferir durante o clímax dos nossos
atos sexuais. Esse jogo provocador que eu e ela necessitávamos
de jogar. Deitados lado a lado, cada um de nós descrevia um encontro
erótico completo, desde a primeira troca de palavras durante a festa
de uma companhia aérea ao ato sexual em si. O ponto alto desses
nossos jogos era o nome do parceiro ilícito. Suprimido até ao último
instante, proporcionava sempre os orgasmos mais fantásticos
a ambos. Havia alturas em que eu achava que aqueles casos amo‑
rosos aconteciam somente com o intuito de nos fornecer matéria
‑prima para os nossos jogos sexuais.
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Ao ver o fumo do seu cigarro espalhar‑se pela enfermaria vazia,
interroguei‑me com quem é que ela teria passado os últimos dias.
Sem dúvida que o facto de saber que o marido matara um homem
conferia uma dimensão inesperada aos seus atos sexuais, possivel‑
mente levados a cabo na nossa própria cama, diante do telefone cromado pelo qual a Catherine recebera a notícia do meu acidente.
Os elementos de novas tecnologias uniam os nossos afetos.
Irritado com o ruído dos aviões, soergui‑me apoiado no coto‑
velo. As contusões no meu peito dificultavam‑me a respiração.
A Catherine baixou o olhar para mim com uma expressão preocupada, claramente receando que eu morresse naquele instante.
Enfiou‑me o cigarro entre os lábios. Inalei, a medo, o fumo com
odor a gerânio. A ponta quente do cigarro, manchada de batom
cor‑de‑rosa, tinha o sabor distinto do corpo da Catherine, um gosto
que eu já quase esquecera no ar saturado de fenol do hospital.
A Catherine levou a mão ao cigarro, mas eu prendi‑o entre os lábios,
de forma obstinada. A ponta gordurosa fazia‑me lembrar os seus
mamilos, besuntados com batom, que eu depois encostava ao rosto,
aos braços e ao peito, imaginando em segredo que as marcas eram
feridas. Num pesadelo que em tempos tinha tido, vira‑a dar à luz
o filho de um demónio, os seus seios entumescidos a esguicharem fezes líquidas.
Uma enfermeira estagiária de cabelo escuro entrou na enfermaria. Sorrindo para a minha mulher, puxou a roupa da cama toda
para trás e retirou o urinol de entre as minhas pernas. Inspecionando
o nível do líquido, voltou a cobrir‑me com a roupa da cama. De ime‑
diato, o meu pénis começou a pingar; fiz um esforço para controlar
o esfíncter, entorpecido devido à longa sucessão de anestésicos.
Ali deitado com a bexiga fraca, questionei‑me por que razão, depois
daquele trágico acidente que implicara a morte de um homem ainda
novo desconhecido (a sua identidade, não obstante as perguntas
que fiz à Catherine, continuava a ser um mistério para mim, qual
oponente anónimo morto num duelo inútil), todas as mulheres
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à minha volta pareciam estar a ocupar‑se somente das minhas
zonas mais pueris. As enfermeiras que despejavam o meu urinol
e que estimulavam os meus intestinos com a bomba de clisteres,
que manuseavam o meu pénis por entre a abertura dos calções de
pijama e que ajustavam os drenos nos meus joelhos, que limpavam
o pus das compressas que tinha na cabeça e me limpavam a boca
com as suas mãos ásperas — essas mulheres cheias de formalismos
que desempenhavam os seus papéis lembravam‑me as que tinham
feito parte da minha infância, encarregadas dos meus orifícios.
Outra enfermeira estagiária ocupava‑se de algo junto à minha
cama, as coxas sorrateiras sob a bata feita de guingão e os olhos
postos na figura glamorosa da Catherine. Estaria ela a calcular
quantos amantes é que a Catherine tinha tido desde o acidente,
excitada com a estranha posição do marido dela deitado na cama,
ou (algo mais banal) com o preço do seu fato e joias de aspeto caro?
Por sua vez, a Catherine olhava descaradamente para o corpo da
jovem rapariga. A avaliação que fazia dos contornos das coxas e
das nádegas dela, dos seios e das axilas, e da relação dos mesmos
com as barras cromadas do meu aparelho imobilizador da perna,
uma escultura abstrata desenhada para revelar a sua silhueta
esguia, era descarada e interessada. Um curioso apontamento lésbico assomara à mente da Catherine. Muitas vezes, enquanto
fazíamos amor, ela pedia‑me para a imaginar a fazer sexo com
uma mulher — regra geral a assistente dela, a Karen, uma jovem de
poucos sorrisos que usava batom prateado e que na festa de Natal
do escritório observara fixamente a minha mulher qual perdi‑
gueiro com o cio. A Catherine costumava perguntar‑me qual seria
a melhor maneira de se deixar seduzir pela Karen. Pouco tempo
depois teve a ideia de irem juntas a um centro comercial, onde ela
pediria ajuda à Karen para escolher vários tipos de roupa interior.
Esperei por elas entre os expositores de camisas de dormir junto à
entrada dos provadores. De vez em quando espreitava pela cortina
e via‑as juntas, os seus corpos e dedos envolvidos na tecnologia
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delicada dos seios da Catherine e dos sutiãs desenhados para os
exibir para este ou aquele efeito. A Karen tocava na minha mulher
com carícias peculiares, roçando‑lhe ao de leve com as pontas dos
dedos, primeiro nos ombros, ao longo dos sulcos rosados feitos
pela roupa interior, depois nas costas, onde os fechos de metal do
sutiã tinham deixado um medalhão gravado na pele, e por fim nos
vincos com a forma dos elásticos sob os seios da Catherine. A minha
mulher parecia em transe, balbuciando para si mesma em surdina
enquanto o dedo indicador direito da Karen lhe acariciava o mamilo.
Recordei o olhar enfadado que a empregada, uma mulher de
meia‑idade com o rosto pequeno semelhante ao de uma boneca
insuflável, me lançou quando as duas mulheres se foram embora,
abrindo a cortina para trás como se uma pequena peça sexual tivesse
chegado ao fim. A sua expressão revelava a certeza de que não só
eu sabia o que se tinha passado ali, e que aqueles provadores eram
frequentemente utilizados para o mesmo efeito, como também
eu e a Catherine iríamos mais tarde explorar aquela experiência
para os nossos próprios prazeres complexos. Sentado no carro ao
lado da minha mulher, os meus dedos deslizaram sobre o painel
de controlo, ligando a ignição e o indicador de direção, e metendo
a mudança. Apercebi‑me de que a minha forma de manusear
o carro era quase uma reprodução do modo como a Karen acariciara o corpo da Catherine. O seu erotismo sisudo, a distância ele‑
gante que mantivera entre as pontas dos seus dedos e os mamilos
da minha mulher, estavam a ser repetidos no distanciamento entre
mim e o automóvel.
O continuado interesse erótico da Catherine pela sua secretária
parecia residir tanto na ideia de fazer amor com ela como tam‑
bém nos prazeres físicos do ato sexual em si. Não obstante, esses
interesses tinham começado a transformar os nossos relaciona‑
mentos, tanto entre nós como também com as outras pessoas,
em algo cada vez mais abstrato. Ela deixou rapidamente de conseguir atingir o orgasmo sem antes recorrer a uma elaborada fantasia
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de um qualquer ato sexual lésbico com a Karen, em que o seu
clítoris era lambido, os mamilos estimulados e o ânus acariciado.
Essas descrições pareciam tratar‑se de uma linguagem em busca
de complementos, ou talvez do início de uma nova sexualidade
dissociada de qualquer expressão física possível.
Parti do pressuposto de que ela tinha feito amor com a Karen
pelo menos uma vez, mas tínhamos chegado a um ponto na nossa
relação em que isso já não importava nem estava relacionado
com nada a não ser uns centímetros quadrados de mucosa vaginal,
de unhas, de lábios e mamilos pisados. Deitado na minha cama de
hospital, vi a Catherine apreciar as pernas magras e as nádegas
firmes da enfermeira estagiária, o cinto azul‑escuro que lhe real‑
çava a cintura e as ancas largas. Quase esperava que a Catherine
esticasse o braço e pousasse a mão no seio daquela jovem mulher,
ou que lha enfiasse debaixo da saia curta, o rebordo da palma da
mão a deslizar desde o sulco das nádegas até ao períneo viscoso.
Ao invés de emitir um guincho de indignação, ou mesmo de pra‑
zer, o mais certo seria a enfermeira continuar a entalar a roupa da
cama, indiferente àquele gesto sexual, tão significativo com um
comentário perfeitamente banal.
A Catherine retirou um envelope escuro da mala. Reconheci
o primeiro esboço para um anúncio televisivo que eu próprio
tinha preparado. Para aquela campanha de orçamento elevado,
um anúncio de trinta segundos sobre a nova gama de carros des‑
portivos da Ford, esperávamos utilizar uma de entre uma série de
conhecidas atrizes. Na tarde do meu acidente, eu tinha estado numa
conferência com a Aida James, uma realizadora independente que
tínhamos contratado. Por sorte, uma das atrizes, a Elizabeth Taylor,
estava prestes a começar a trabalhar numa nova longa‑metragem
em Shepperton.
— A Aida telefonou para dizer que lamenta imenso o que te
aconteceu. Podes dar mais uma vista de olhos à tua primeira abor‑
dagem? Ela fez uma série de alterações.
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Fiz um gesto depreciativo na direção da pasta, examinando
o meu reflexo no espelho de mão da Catherine. O nervo cortado
no meu couro cabeludo fizera descair a minha sobrancelha direita
escassos milímetros, uma espécie de pala feita de pele que parecia
ocultar a minha nova personalidade de mim mesmo. Aquele ligeiro
enviesamento era evidente em tudo o que me rodeava. Fitei o meu
rosto pálido e semelhante ao de um manequim de loja, tentando ler
as várias linhas. A pele lisa parecia pertencer a uma personagem de
um filme de ficção científica, acabada de sair da sua cápsula espacial
depois de uma longa viagem secreta até ao solo brilhante de um pla‑
neta desconhecido. A qualquer instante os céus poderiam desabar…
Num impulso, perguntei:
— Onde é que está o carro?
— Lá fora; no parque de estacionamento das visitas.
— O quê?! — Soergui‑me apoiado no cotovelo, tentando espreitar pela janela atrás da minha cama. — Estou a falar do meu carro,
não do teu! — Imaginara‑o exposto à porta dos blocos operatórios, como lição.
— Ficou completamente destruído. A Polícia rebocou‑o para
o parque de veículos acidentados por trás da esquadra.
— Viste‑o?
— O sargento pediu‑me para o identificar. Ele nem queria acre‑
ditar que tivesses escapado com vida. — Ela apagou o cigarro. —
Lamento imenso o que aconteceu ao outro homem; o marido da
Dra. Hamilton.
Olhei fixamente para o relógio por cima da porta, na esperança
de que ela se fosse embora em breve. Irritava‑me sobremaneira
aquela comiseração fingida pelo morto, uma mera desculpa para
um exercício de ginástica moral. A brusquidão das jovens enfermei‑
ras fazia parte dessa mesma pantomina de lamentos. Eu pensara
sobre o morto durante horas a fio, visualizando o efeito que a sua
morte tinha tido na esposa e restante família. Imaginara os seus
últimos instantes de vida, desesperados milésimos de segundo
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de dor e violência em que ele fora catapultado de um agradável
interlúdio doméstico para uma concertina de morte metalizada.
Esses sentimentos existiam no contexto da minha relação com
o morto, na realidade dos ferimentos no meu peito e pernas,
e na colisão inesquecível entre o meu próprio corpo e o interior
do meu automóvel. Em comparação, o pesar fingido da Catherine
era a mera estilização de um gesto — quase fiquei à espera de que
ela desatasse a cantar, batesse com a mão na testa, tocasse em cada
gráfico de temperatura que havia em redor da enfermaria e ligasse
cada par alternado de auscultadores de rádio.
Por outro lado, eu sabia que os meus sentimentos em relação
ao morto e à esposa médica já tinham sido obscurecidos por certas
hostilidades indefinidas, sonhos de vingança rudimentares.
A Catherine observou‑me enquanto eu tentava recuperar o fôlego.
Peguei na sua mão esquerda e encostei‑a ao meu esterno. Aos seus
olhos sofisticados eu já estava a transformar‑me numa espécie de
cassete de emoções, assumindo o meu lugar ao lado de todas aquelas
cenas de dor e violência que iluminavam as margens das nossas
vidas — noticiários televisivos sobre guerras e revoltas estudantis,
desastres naturais e brutalidade policial a que assistíamos vagamente
no televisor a cores que tínhamos no quarto, ao mesmo tempo que
nos masturbávamos um ao outro. Essa violência vivida à distância
passara a estar intimamente associada aos nossos atos. Os espan‑
camentos e os incêndios misturavam‑se nas nossas mentes com
os tremores deliciosos dos nossos tecidos eréteis, o sangue derramado dos estudantes com os fluidos genitais que banhavam os nossos
dedos e bocas. Até o meu próprio sofrimento, ali deitado na cama
do hospital enquanto a Catherine acondicionava a arrastadeira de
vidro entre as minhas pernas, as unhas pintadas a arranharem‑
-me o pénis, até os acessos de dor do nervo vago que acometiam o
meu peito pareciam extensões daquele mundo real de violência,
acalmado e dominado no contexto dos nossos programas televisivos e páginas das revistas de informação.
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A Catherine deixou‑me a descansar, levando com ela metade
das flores que tinha trazido. Como o mais velho dos médicos asiá‑
ticos a observava da entrada, hesitou aos pés da minha cama,
sorrindo‑me com uma ternura súbita como se não tivesse a certeza
de quando é que me voltaria a ver.
Uma enfermeira entrou na enfermaria com uma taça na mão.
Era nova na ala dos acidentados, uma mulher de ar fino na casa
dos trinta e muitos. Após uma saudação simpática, afastou‑me a
roupa da cama e começou a examinar cuidadosamente os meus
pensos, os seus olhos sérios a acompanharem os contornos esco‑
riados. Captei a sua atenção uma vez, mas ela limitou‑se a fitar
‑me com uma expressão neutra e a prosseguir com o seu trabalho,
passando a esponja à volta do penso central que ia da cintura ao meu
baixo‑ventre. Em que é que estaria a pensar — no jantar do marido,
nas mais recentes viroses dos filhos? Teria noção de que os com‑
ponentes automóveis eram como gravuras na minha pele e mus‑
culatura? Talvez se estivesse a interrogar sobre o modelo do carro
que eu ia a conduzir na altura do acidente, calculando o peso do
sedan, fazendo uma estimativa da inclinação da coluna de direção.
— De que lado quer que o ponha?
Baixei o olhar. Ela segurava o meu pénis flácido entre o polegar e o indicador, à espera que eu me decidisse entre tê‑lo à direita
ou à esquerda do penso central.
Enquanto pensava sobre aquela estranha decisão, o breve vis‑
lumbre da minha primeira ereção desde o acidente fez‑se sentir
no corpo oco do meu pénis, refletindo‑se de imediato no afrouxa‑
mento da pressão por parte dos dedos metódicos da enfermeira.
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