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E
u em movimento. Os carros em movimento. Imóvel, a luz vai à 
volta. Adiante, a cidade a abrir ‑se. Vai ser aqui, a vida da cidade 
a agarrar ‑me, aqui começa a minha.

Lembra ‑te. Cabeça levantada. Parece a cara de deus, a luz a entrar 
pelas grades lá em cima e a dar ‑me em cheio, a entrar pelas janelas 
já foi uma igreja isto aqui, e sentados a ver ali em baixo só velhos. 
Entre. Pode ir para o palco. A saia a roçar em continentes de tinta a 
descascar toda negra de pés e solas, dedos a arrancá ‑la estalada há 
anos. Eu fazia o mesmo se andasse aqui. Quando andar. Será que  
vou andar? Concentre ‑se, dizem eles Depois pode começar pelo pri‑
meiro monólogo. Eu. Inspiro o ar antigo e. Começo.

Não sei bem como mas é um clique no cérebro, finta a rapariga 
que eu sou. Gavinhas de palavras no ar cheio de pó que brilha ao 
sol ou são as ervas daninhas dela a saírem ‑me torcidas pela boca e é 
assim que ela atravessa o tempo vinda de Arden, da Grécia ou sei lá 
quem foi que escreveu todas estas palavras seguidas que eu meti na 
cabeça. Ainda não entendo nem de varandas nem de camas, então 
deixo o que ela diz sair livre e trago ‑a para aqui agora.

E depois.
Eles lançam ‑me a armadilha. Fico meio despida. Perguntam 

quem e ainda é nova, não quer ver o mundo primeiro? Não acha que 
os atores deviam ver muitas coisas? Mas eu convencida de que já 
vi na minha cabeça. Contra o tiquetaque do que não vivi — livros  
e filmes, peças que me imaginei a fazer, hei de conhecer homens  
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de certeza, Nova Iorque táxis talvez eu a correr para um de saltos altos 
elegantes. Não vale isso mais do que as saias do uniforme escolar que 
já houve neste rebento de vida que é o meu? E baixinho, não chego 
a dizer, um tempo em que a vida era outra coisa mas eu percebi um 
mundo inteiro, agora só falta Fazer. Não verão eles isso impresso em 
mim? Ah ‑ah, eles a fazerem panelinha Sim é muito adulta a menina 
com certeza mas agora o segundo monólogo, pode ser?

Sentada no chão aqui, linóleo debaixo dos pés. Ela a partilhar 
pequenas coisas em que pensou, coisas simples que foi percebendo. 
Esta senhora de saia simples, mãos abertas para a terra clemente e 
embora eu esteja próxima por dentro a minha voz enche a calma. 
Suplica mas tão baixinho. E desta vez eles estão comigo, sabem que 
nela eu vivi. Posso segurá ‑la na mão para a examinar e depois pousá ‑la 
com todo o cuidado. A seguir deixo os oceanos de tinta a descascar 
trazerem ‑me de volta à praia, esperançada como a brisa. E eles apenas 
Obrigado nós depois comunicamos os resultados. Só isto? Carta para 
a semana no correio. A saída é pela cantina. Ou seja a minha audição 
está feita e não há volta atrás.

Do caminho de lá vou dar uma volta à Cidade, a cidade melhor 
dizendo, acho que é Camden Town. Em fundo, Londres vai ‑se desenro‑
lando. Trânsito de cá para lá na luz do meio do dia. Tanta gente. Tanta 
pedra. Tudo de súbito e ruas adiante. Tudo isto vai ficar. Vou fazer ‑me 
de vida aqui porque a vida é este lugar e vai ser o começo da minha.
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E
i eia Londres Liverpool Street no comboio a caminho. Pernas 
bambas aí a partir de meio. No expresso que apanhei no aeroporto 
um chocolate e esqueço os salpicos de lama porque a Inglaterra  

vai passando. Bishop’s Stortford. Tottenham Hale. Podia voltar podia 
voltar. Não posso. Tarde demais para. Londres. Vê. E um céu inteiro 
a ficar cor de tijolo. Primeiro pelos túneis, agora a andar pelas ruas, 
um mar de gente como nunca vi e — falta pouco — Também. Eu. Aqui.

Arrastar por tocas de minhoca. Quilómetros de escadas. Olhos 
novos à luta com pósteres e escadas rolantes lá encontro o caminho 
até Kentish Town — vento a bater na cara enquanto os ladrilhos 
fazem a curva. Mas é para cima, sim e até à casa. Alta. Mais alta do 
que pensei e a senhoria uma velha irlandesa que come os tês. Será 
que vais acabar assim? Não. Se calhar vou acabar assim. Ela — do último 
andar — regras, uma: Nada de homens desconhecidos, não mintas 
e eu não faço perguntas. Oh sim claro. Mas quando não ouço os 
chinelos dela, tranco ‑me. Depois viro ‑me e braços estendidos toco 
numa parede e noutra. Cama de solteira 90 centímetros de liberdade. 
Paredes forradas de madeira paredes que delícia. As cortinas puídas  
da fugitiva. Quatro andares abaixo, uma rua de Londres. Desemalar 
cuecas e cassetes. E assim começa o primeiro fim de semana, aqui 
sem saudades do lar onde tudo é novo. E mais tarde, com a conden‑
sação a pingar da parede, ainda assim penso que isto aqui é para 
mim. Mesmo com velhos irlandeses a arrastarem ‑se pelo corredor. 
Mesmo com mijo incandescente no chão junto à sanita, ainda assim. 
Estou aqui e aqui é para mim.
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Fim de semana depois segunda ‑feira.
As nove trazem o dia. De cansada a animada subo os degraus 

de pedra, no meio dos que já são daqui. A rir e a fumar eles logo 
com a energia toda. Meu querido! Cabelos a sacudir. Olham ‑se dos 
pés à cabeça. Um simpático que chegue para apontar a secretaria. 
Tudo bem? Acho que era eu a acompanhar os candidatos no dia em 
que fizeste a audição. Reconheço a lista grisalha a escorrer ‑lhe pelo 
cabelo. Ah sim eu lembro ‑me és de que ano? Do terceiro, e abre a 
porta, é ele quem me dá entrada. A sua lassitude e longitude como 
que a censurarem os meus nervos. Obrigada. De nada, ei vai correr 
tudo bem. Uma deles agora sou igual a todos.

Quando entro paredes uma vibração famosos. Serei só eu?  
Não. De certeza que todos. Não nos perguntamos todos quem terá 
encostado ali a cabeça, quem tocou ali? Depois de ir à secretaria, 
qual o pé famoso que pisou estes degraus de madeira que levam à 
varanda? Até cá acima. Cabides e cabides com roupa de cena e chão  
de madeira. Rapazes para a direita. Raparigas para a esquerda  
— algumas a tirarem tudo fica só a encantadora pele inglesa. Muito 
direitas em soutien mais nada com aquela dicção perfeita e eu  
meio enfiada num cacifo a tentar esconder a minha. Ah, mas não 
estou eu aqui mesmo para vencer os senãos do meu corpo. Então? Tempo 
e mais há de vir.

Tss. Sssh. Entrem depressa. Não se atrasem senão. E nunca se ponham 
no gozo. Ele não pode ser tão mau. Foi o que me disseram. É o pior.  
É tipo o pai — se o nosso pai é de dar enxertos de porrada.

Dez.
Ele ri ‑se de mim e então? Acha ‑me muito nova e então? Foi ele  

quem me ofereceu lugar nesta sala e no círculo dos hipnotizados,  
atentos a tudo. Eu também e fico impressionada com o andar firme  
e olhar versado enquanto ele a disparar livros e peças que não conhe‑ 
cemos. Encoraja ‑nos a fugir aos vis filisteus que querem enfiar  
connosco nas cozinhas desta vida. Se permitirmos. Não permitiremos 
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— atores à jorna ou estrelas — sentados na tinta que vou esgatanhando 
e descasco. Sim, serei vidro fundido onde antes só a areia varreu. 
Peneirada e posta ao fogo. Aqui moldamos o que seremos. Espelhos 
rachados são lixo numa sociedade em cacos. Bom disso eu não entendo  
muito. Mas logo ali, imagino ‑me a lutar Pela Causa, fugir transforma ‑ 
‑se em atacar. E histórias de meter medo coisas de uma vida passada 
tornam o futuro no que Londres trouxer. Por isso aleluia Adeus a 
quem ficou para trás. Ele sorri mesmo para mim, como se tivesse adi‑
vinhado. Nada de virem para aqui com os copos, diz ele Guardem isso 
para o fim de semana e para quem é a primeira vez que se vê fora de 
casa, não esqueçam o preservativo. Isto aqui fica tudo com os calores  
e não queremos ninguém a espalhar nada.

Não acredito. Não acredito ele não. Não acredito ele teve mesmo. 
Nenhum professor Nunca, nem ninguém. Ser tão direto a respeito de 
liberdades. A registar tudo, vejo outra cara a rir ‑se como eu. A tentar 
não. Ser adulta. A tentar que o ricto não venha por fora. Deve ser da 
mesma idade então eu Olá quando normalmente não. E ela depois, 
olhos rasgados e sorriso muito a medo, diz Café? Na cantina? E assim 
lá consigo enfiar ‑me. De fininho. Lembra ‑te ninguém vê debaixo da 
tua pele nem. Está aqui debaixo da minha pele.

Vaudeville ela, centro das atenções. A mais engraçada. E é bom 
tenho uma amizade. Pelo menos ao meu lado para entrar ao lado 
dela na aula. O dia segue com a sua procissão de eus. Como é que te 
chamas? Vens de onde? Vives aqui perto? Detesto proclamar tanto 
mas novos futuros exigem novos cálculos de rota por isso jogo com  
o que tenho. Pouca coisa, pouca coisa, eu e mais nada. Longe de ser 
exótica ao lado de espanhóis e gregos. E nunca tinha conhecido  
ninguém da Dinamarca. Australianas. Nem branca nem irlandesa. 
Norte de Inglaterra, é isso? Só atravessei um oceano. Então falas 
francês? Incrível. És fluente? Adorava safar ‑me com a minha homo‑
geneidade mas. Aula seguinte. Vou.

Na cama à noite, angustiada a pensar como vai ser. Sento ‑me ao lado 
de quem? Ou vou ter com quem? Qual é o meu lugar nas fileiras e 
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qual poderá ser? Com os mais novos, sim. E se for eu a mais nova? 
E então? Não pertenço ao grupo dos universitários com a conversa 
culta. Nem ao dos que estão aqui para não estarem num escritório. 
Nem ao das enciclopédias que sabem tudo sobre as peças todas.  
Ou ao dos que pagam a renda a posar nus. Ou ao daqueles cujos pais 
lhes pagam tudo. Não. Não pertenço a grupo nenhum. Sou a carta 
fora do baralho, mas intenções as melhores e não ligo muito porque  
Que Se Foda pertencer a grupos — mas não dizia que não a divertir ‑me 
mais. Ao menos estou aqui entrei, em vez de ficar à espera e. Peixes na 
água peixes no mar um dois três vamos saltar. Todos juntos pode ser?

Daí a dias:
Vê ‑te na estação de metro de Chalk Farm e faz o percurso até aqui. 

O caminho desta manhã. Exatamente como foi. Recriar tudo o que 
vimos e ouvimos. Trânsito. Pássaros a cantar. Fumo de um autocarro. 
Reparar em cada pormenor e, quando não nos lembrarmos, voltar ao 
princípio. Perceberam? Sim? Muito bem. Comecem:

Trop. Eu. Entro no. Bilhete na mão. Acima. Memória vem acima. Betão 
molhado. Empedrado sujo. Memória vem acima. Fila do. Multibanco. 
Beira do passeio. Para. Autocarro. Mendigo. Para trás. Não. Vem acima 
letreiro «Proibido Mendigar». Confusão do trânsito entra ‑me pelos. Mini‑
‑cabs em fileira. Atravesso eu aqui. O Exército de Salvação e. Vem acima. 
Marlon Brando Eles e Elas e. Pub chamado. Nome do pub. Volto ‑me e vejo. 
Franze e eu. Vejo o. O quê? Vejo a. Cidade. Cidade. Ah foda ‑se. Foda ‑se uma 
branca. Voltar ao princípio.

E o tempo corre, gira devagar. Até onde a vida começa — não te largues. 
E a minha cabeça ensonada nas suas voltas preguiçosas quando a 
gravidade começa a puxar. Sou empurrada para outros olhos, para 
este mundo de pérolas a que dei brilho porque não dou por garan‑ 
tido eu. Nem um respirar. Porque aqui é o sítio para encobrir o meu 
rasto, onde o meu ar de santinha me esconde. Deus és tão novinha.  
A mais nova de todos. A mais novinha do nosso ano. A última inocente 
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na Babilónia embora a desbastar a minha ingenuidade. Mas posso 
chamuscar as asas nas histórias que devem ser verdade dos outros 
— o que eu sei, sei que o melhor é ficar longe — aprendo um pouco 
como ser. À sexta sair andar na maluquice. Vai sair vai sair sejas tu 
quem fores. Cola ‑te aos grupos — mesmo que não faças parte — e vai 
ao Enterprise, ao Crown, ao Fiddler’s Elbow, vou ‑me dando lustro na 
tagarelice deles não se calam, mas encurralada e apanhada pelo paleio  
de meninos bem que não sei nem quero usar — ó croma, olha para nós 
tão espertos e tu és só tu — mas. Mesmo apesar, atiro ‑me de cabeça. 
Empinderico ‑me com cigarros. Umas boas demãos de cerveja na alma 
e já abro a boca sem medo para deixar sair merda que nem se acredita. 
E a rir ‑me muito, como se fosse tudo verdade. A juntar ‑me ao mundo 
talvez, acho eu. Espero eu. Sem dúvida que me dá descaramento e 
me prepara para o que vier. Verdade ou Consequência, ‘bora? Ela ri ‑se 
Consequência! Mostra um mamilo. Um mamilo? Pronto! Escondida 
pelo cabelo comprido faço ‑me gente ela a dar espetáculo sem pestane‑ 
jar e eu como se não fosse nada. Agora tu irlandesa! Verdade, sai ‑me, 
fiel ao meu medo de me despir. A pensar, ele espera eu a apagar o 
cigarro e depois Da primeira vez sangraste muito? Esmaga a beata 
esmaga a beata. Um bocado. Deves ter sangrado pouco deves, salva‑
‑me ela a rir ‑se e engolem a mentira, continua a galhofa. Mas à hora 
do Venham para a minha, diz ela Podem vir todos.

Somos uma multidão a fingir de volta dela, tudo a cair de bêbedo, 
agitados da conversa e engasgados com pior à medida que a noite se 
despe. Somos a brigada Não concordo nada com essa Foda ‑se! Ganda 
casa que tu tens! e O teu pai faz o quê? Eu, toda pelo feitiço do quarto 
elegante dela — uma jarra com tulipas brancas. E falar da nossa área, 
só consigo mais ou menos, ainda a fazer ‑se lugar para isso no meu 
cérebro. Nada, nada, talvez aches a entrada para a vida que parece ser a 
deles. Então a minha regra, quando me oferecem, é aceitar. Sacodem a 
cinza e a ganza vai passando. E garrafas de cerveja a baterem. Restos  
de vinho. Música da nova cassete dela aos berros para soltar e sol‑
tar a língua. Pairam histórias. Pernas sossegaram. Os do segundo  
ano a dar ‑lhe Vocês depois hão de ver; eles desfazem ‑vos ao pontapé 
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e depois são vocês sozinhos a juntar os cacos. Vão desconstruir ‑vos, 
dizem eles A sério. O meu cérebro encolhe ‑se ao ouvir estas coisas,  
e depois — surpresa — divide ‑se e a sala começa a andar à roda. 
Muito tipo sim não blá. Eh lá! Ajuda aí. Se calhar apanhar ar. Também  
acho e será que alguém comigo? Sim.

Tropeções até à porta a gelar às estrelas. Respira fundo. Obedeço. 
Isso. Esfrego os dedos pisados na carpete pisada nesta noite aqui 
enfiados. Tão bom o quarto dela parece agora, visto de fora. Garganta 
arranhada ai mas turbilhão acalma. Estás melhor? Um bocado.  
Pele de galinha os nossos braços. Bocado abafado lá dentro, ele o  
polegar. Faço que sim. Mas o meu queixo na mão dele. Eu. Ele segura‑
‑me o queixo. Puxada. Mão dele na minha cara. Pescoço descaído 
género scarlett o’h. Clique! A minha boca com uma boca nela. A minha  
boca sozinha deixa beijar e aceita recebe. Bocado baralhada. O gosto 
do vinho. Eu esquivo e joelhos traidores. E joelhos. Tocam. Joelhos. 
E continuada a beijar. Língua dele às voltas faz a carne dizer Não. 
Desculpa e Não e Merda! Esquiva ‑se o meu corpo. Estás bem? Estou. 
Eu Desculpa. Não eu é que peço desculpa, diz ele Os copos e isso. 
Volto a mim. Já estou acho melhor ir. Se é por mim não. Não não. 
Estou mesmo não. Sozinha. Até ao fundo da rua dela. Desculpa,  
e Até amanhã, e não posso.

Mesmo estúpida dizes não e para quê? Chamo nomes ao trânsito e 
às buzinas que não param. Não quiseste porquê? Meu Deus. Ele mal 
estava ali. Já nem sabes como ele era pois não? Uma boca e uma coisa 
a despachar. E tu desejosa de ser uma boneca dengosa. Enganei na 
primeira curva. Ah há de haver mais, foi por vergonha, tem calma. 
Depressa te misturas no ruído da cidade e afinal, recordo, a pisar 
batatas fritas esmagadas, amanhã é outro dia.   

Outras coisas.
Frio da manhã. Mercado. Deitada eu de madrugada. Um pé na 

porcaria. O outro em Camden. Agora almoço a sorver noodles gor‑ 
durosos já sem ver se ouço os pássaros. Mas torna ‑se solitário, abrir 
caminho pelas hordas. Todas as amizades supostas eu, ciumenta, 
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observo. É espaço só isso mas tenho uma distância tão grande a 
atravessar e este mundo parece tão obstinado.

Água do banho uma redoma passo das sete às oito. Momentos a pingar 
recapitulo o erro imbecil de ontem à noite. Sonho sou esbelta e alta 
como uma catedral. Toda eu conversa e piadas, distante e acutilante 
e sobrancelhas inacessível — e não aqui de molho, mergulhada na 
porcaria. Não a senhoria a gritar Gastaste ‑me a água quente! e Mas é 
preciso tanto banho? Depende, grito ‑lhe eu de volta. Não me venhas cá 
com «dependes». Se tomas tantos boa coisa não andas a fazer. Então 
lemb A fazer ‑me. cuspo não quero joelhos no sujo roça dedo cabelo 
agarra segura e para baixo jorro tinido vibra no chão da vacaria não
ANDA CÁ.
FAZ mais.
Aqui, das margens ímpias do passado.
Espera espera outra tu mais esvoaçante e sabes que um dia ela há 
de vir.

Semanas.
Passando assim vai o tempo. Dia sim dia sim. Horas a abrir 

caminho por onde possa avançar. São estas as vossas ostras, rapazes 
e raparigas. Aqui têm os vossos mundos de pérolas. Recordo tudo 
isso sentada no tudo poeirento. Vestir os collants. Deitar nos colchões. 
Beber qualquer coisa quente todos ali nos degraus de pedra onde o 
pessoal vai furando a timidez. Ela puxa um banco Queres um cigarro? 
Obrigada, sento ‑me ao lado mas quem me dera ser menos carne e 
muito mais ar. Ainda assim, é ou não aqui o lugar certo para descobrir: 
não uses cuecas de avó, sempre fio dental, queria ter um estômago 
liso o mundo inteiro está envenenado e atriz que se preze não toca 
em queijo. A sério? A sério, quer dizer Por favor é meeeeeeeeesmo a 
sério. Não, não sabia. Ao menos tresando cada vez menos a tenrinha. 
Agora à noite, a desemperrar esticar o meu eu dorido, vejo mais 
futuros nas rachas no teto — em glorioso tecnicolor — o que falta  
a este agradável presente. Quero, espero, sonho. Boa a minha vida  
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vai ser quando chegar. Quando eu for como devo ser. Quando me 
tiver feito. Quando tiver. Quando 

De manhã devolvida ao dia filme a preto e branco — voz de flauta 
mas a aprender a agarrar nos cigarros antes de mais. Se tão prosaico  
o começo do dia me retém nesses sonhos depressa regresso a um eu  
mais moderno. Inspirar. Soprar. Língua nos lábios fendidos. Deixo‑
‑me ver de fugida onde o meu corpo se descuidou. Às vezes um  
pouco mais branda. Lembro a mim mesma estou aqui e penso não há 
limites pois não? Posso ser mais o quê? Além disso, na rua, enquanto as 
borboletas noturnas vão dormir, há alguém à minha espera. Ela é 
minha amiga e hoje é sábado.

Húmido o caminho na minha pele furtiva olho de fugida para quem 
passa atravesso Kentish Town pela calada. Como eu, ou gente daqui? 
Ainda não sei ver. Londres tão completa faz forasteiros de todos nós 
— mas nunca como esta manhã, a fugir às cotoveladas.

Bom dia! Ela junto à máquina dos bilhetes, a cara puída de sorrir, 
os nossos olhos já na cusquice. Aquilo ontem à noite foi o quê? Deva‑ 
gar roda o pé. Tiro para fora o porta ‑moedas, procuro moedas no 
cotão. E tlim. Bilhete. Anda diz lá. Reviram‑se os olhos Tive companhiiia.  
Ai meu Deus! Morro de vergonha da minha inocência e da que ela 
toda excitada não tem. Até onde posso perguntar sem perguntar. 
Clique. Quem? Não. Não? Metro a chegar, anda! Passamos a cor‑
rer descemos as escadas. Entramos quando as portas já vão fechar. 
Ofegantes deixamo ‑nos cair nos bancos. Vá e agora já podes dizer? 
Nada de nomes, mas OK. Velha franzida abelhuda Vá conta lá peço. 
Bem ele beijou ‑a no Fiddler’s e então ela levou ‑o para a casa dela e 
depois e depois. Blherg. A queca em detalhe. Ida para a cama pon‑
tapé num copo e ela, durante, a esfregar a nódoa de vinho com o pé.  
E o pior — a vergonha — vizinho a bater na parede. Ela à espera de 
risos. Ela a achar que eu sei. Também me rio e não digo. Age normal‑
mente, a fazer ‑me chocada Ele não fez isso! as estações vão passando 
nós já meio sufocadas. Escondo nos risinhos dela tudo o que é básico 
e eu não sei. Até quando ela E Tu. E eu? Sim tu. Já alguém? Não. Eu? 
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Não. Eu guinada para os dramas com o outro namorado dela que este 
gajo de certeza não vai repetir. Pulo a vedação da minha inocência 
e vou por aí fora, a espremer ‑lhe detalhes tipo Ele grita Mãe do Céu! 
Quando se Ai cala ‑te. Olha é a nossa. Saímos em Barbican.

Ela a primeira sai para as rajadas, mãos agarrar cabelo. Eu a 
pestanejar pó ao passar a ponte e atrás dela. Tijolo e torres. Céu car‑
regado e tinta. Aqui nada igual à vida como eu a aprendi. Mesmo a 
descer está ‑se a subir. Ela vai dizendo que é tão feio e eu penso não. 
Para mim é Metropolis.

Mas pronto estamos aqui pela Arte. Ela tem os bilhetes e eu 
tenho um coração que espero a arte queime. Mas ela encolhe os 
ombros com ar de entendida por isso eu de boca calada e os meus 
passos copio o andar dela. Blasé a ver as esculturas. Inclinada para 
o vidro. Quadros mais ou menos o mesmo tempo para cada um.  
Por isso faço também assim e quando a multidão torna difícil a arte 
passar cá para fora eu vou atrás. Encorajo. Tento sentir mas em vez 
disso penso e pergunto ‑me se isso estará errado — não esquecer que 
sou uma inocente também em matéria de museus. Passos como os dela 
ao andarmos pelas salas. Mas é só quando ela dobra a esquina que 
a arte resolve dar sinal. Primeiro só partículas — uma costura a 
abrir — a dar ‑me entrada em corpos que não o meu. Depois atirada 
a rodopiar para o anárquico sublime. Depois solidifica e forma outro 
olho que não consigo focar para ver. Mais nítido mais nítido mais 
nítido, sussurra vou ensinar ‑te a olhar, depois vou estar sempre  
lá para não haver nada nos teus armários e vou encher ‑te de solidão. 
CALA ‑TE. Viro costas de costas para a imagem. Muito cedo muito 
longe para ver. É só por estar sozinha neste corpo há tempo demais, 
devia arranjar alguém para estar nele comigo. E vou. Quero. Vou fazer  
alguma coisa. Quando? Oh por amor de Deus uma coisa de cada vez.  
Ela pssst de volta, uma cotovelada A pila dele é assim como aquela. 
Para dentro que parva para fora risinho. Anda lá vá, vamos ao café, 
estou aflita por um cigarro. 

Tão coradas corremos de volta para Camden, risos pelo ar e outra 
vez para onde Londres ao rubro. Mais real do que os seus góticos 
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todos sérios, mais vibrante do que todo o pessoal alternativo. Não é 
amizade de fazer tremer a Terra mas chega por agora e sobra para 
o World’s End.

Tudo isto a quilómetros dos meus outros sábados. Ir ao Kwik Save  
e à Help the Aged. Ao mercado se tenho dinheiro — ao McDonald’s se 
não tenho. Decorar texto à pressa aqui e ali um cigarro ou na cama  
a ler Soljenítsin a dobrar os cantos das páginas para marcar. Alguém 
na residência chá de couve às cinco e meia da tarde. Televisão só para 
mim até ela voltar às nove. Ou isto ou é no quarto a lutar contra o 
tempo a tentar esticá ‑lo — ao fim de algumas vezes deprime. É isso  
o parapeito e é perigoso. Anoitecer olhar rede de luzes em movimento. 
Quando as pilhas ficam sem carga e o meu walkman para. À espera, 
atrás do tempo que se consegue distrair, uma dorzinha. Só um golinho. 
Quase nada. Queimaduras de cigarro na minha pele pétalas cor‑de‑ 
‑rosa quase bonitas. E há os buquês, mais rosados na canela, mas 
se calhar pela coxa acima estou com vontade. É um jogo da corda,  
o arrastar das horas sozinha, uma maneira de me entreter como outra 
qualquer. Mas esta noite não vou ao jardim porque Olhem para ela, 
vou sair com uma amiga.

Horas a conta ‑gotas depois e bebidas até aos ossos, ela põe os 
homens a rondar. Eclipsada pelo cabelo dourado dela ora para cá ora 
para lá fumo que me farto e só venho à tona para me molhar nas 
chamas deles. Sim obrigada, ou Já acendeu! Na faculdade as duas, 
explica ela com uma espécie de indiferença líquida quem me dera 
poder pôr só um nadinha daquilo em mim. Eles levados no langor 
dela. Eu também e, no lugar deles, entre ela tão cómica e eu tão cómica 
de tão croma claro que a escolhia a ela qual é a novidade. Além disso, 
o meu olho com os copos está outra vez a ver ‑se mas passou da arte 
a questões mais terra a terra: barriga gorda versus desejo aos berros. 
Anima ‑te amorzinho, pode nunca acontecer, a picar ‑me. E se já tiver 
acontecido? Meu Deus tu! diz ela, e eu lá ponho um sorriso. Essas 
profundezas ocultas, ela retoques enquanto eu desligo a cabeça para 
dar mais atenção em volta. E sucesso Olha ali. Onde? Aqueles gajos 
da nossa escola. Hã? Ah! e — já bem calafetada — ela faz ‑lhes sinal. 
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Eles um aceno, copos na mão e vêm. Caras senhoras. Cavalheiros. 
Mãe do Céu, das orelhas para cima só penso em sexo. Se tivesse de 
escolher um qual deles seria? Não sei mas a virgem exasperada no 
meu corpo não se cala Escolhe de uma vez senão nunca mais. Escolhe 
e começa a ser uma daquelas pessoas que são sempre quem esco‑
lhe. Vamos lá, esmera ‑te, escolhe o melhor. Ele. Da minha audição.  
Má escolha. É óbvio. Mas percebo porquê portanto tudo bem, e até 
tem piada adivinhar porque, reparo, em lados opostos da mesa ela 
e ele a fazerem tudo para não. Indiretas, cigarros dados com modos 
bruscos. Ela toda para cima do amigo dele ele a olhar ‑lhe para o 
pescoço. Palpável neste ar enterrado em fumo uma trama a que 
nem um nem o outro conseguem escapar. Então é ele quem ontem 
à noite e a boca dela franzida faz desfaz o gozo de antes. Ela gosta 
dele e ele? Não sei. Está no meu ângulo morto, juntamente com os 
homens todos, tudo indica. O que foi ele buscar ao corpo dela? Como 
é ele sem roupa? Por dentro do segredo deles mas cá fora ao frio,  
eu e o meu olhar sem corpo.

Faço sair um palavrão. Foda ‑se tenho a perna dormente de 
pé a saltitar. Queres mijar é? Não, tenho a perna dormente. Então 
para estás a dar ‑me a mim vontade de mijar. Desculpa. Foda ‑se 
não me pises. Vai ‑te foder tu. Ei larga a miúda. Esquece tudo bem,  
vou para casa. Não não vás. Vou estou toda podre. Então também vou.  
Não tu fica aqui. Ah olha, a gente também já ia a outro lado pode‑ 
mos ir juntos não? 

Deslizante da cerveja deixo ‑a ir na frente. Tchau! meloso aos 
que vão ficar na corte. Depois na rua magotes cá fora capazes de 
nos estropiar o nosso amontoado lá vai avançando. Quatro ou seis.  
Eles vão eu sigo. Noite acabou para mim mas não para ela. E mais 
modesta na bezana porque ele está ali. Será verdade? Pergunto ‑me 
porquê. Parece que nem assim o álcool despe camadas mas eu na 
plateia sozinha sem conseguir sair, então resignada vejo na primeira 
fila eles a divertirem ‑se. Eles ainda a fazerem que são só amigos. 
Ainda sem tocarem. Para quê? Se fosse eu. Se alguém. Cala ‑te, é só por‑ 
que estás muito mais bêbeda e não consegues acompanhar o ritmo  
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deles mais nada. À porta da casa dela rendo ‑me. Até amanhã beijo. Que 
dia impecável, gostaste? Sim. Ele só vai subir para eu lhe emprestar. 
Claro. E eles desaparecem escadas acima nos opulentos aposentos 
dela enquanto eu e os outros meia ‑volta para Kentish Town.

Queres que a gente te leve a casa? Não obrigada estou bem. Bebeste 
a valer. Tu também. E? E? Vá não te irrites anda vamos andar um 
bocado. O outono a começar. Hã que raio de conversa. A sério o frio, 
não achas? Acho que estás bêbeda como tudo. Meu Deus que cava‑
lheiro dizeres ‑me isso. Creio que estais bêbeda, senhora. Assim tudo 
bem. É verdade. E assim, podres de bêbedos mas bons amigos, por 
Anglers Lane. Montra rente à minha cara a baralhar ‑me o cérebro. 
Alice com os copos pula de montra em montra enquanto ele blá ‑blá ‑ 
‑blá sobre teatro. Oh! Que delícia não ser, só nós os dois é como uma 
prenda. Dobra joelhos, estica joelhos. Por aqui por ali. Os meus olhos 
a subirem a corrente até muito para lá do equilíbrio do corpo. Vejo até 
às estrelas e deixo o mundo dançar. Eh lá cuidado, não batas com a 
cabeça. Quem me dera a noite e quem me dera poder andar assim sem 
rumo todos os dias. É a tua rua? Sim. Mão na minha cintura. Portão 
chia. Mala. Chaves na porta. Algures na minha cabeça cálculos ele ou 
outro qualquer é igual e eu as redes A Postos. No terreno. Cada palmo 
de terreno. Queres entrar? Obrigado hoje não. O meu olho outra vez 
para alto. Melhor assim. Uma próxima? ele. Não, digo eu Aliás acho 
que a minha senhoria me matava eu é que estou tão bêbeda que já 
custa pensar obrigada por me trazeres a casa. Na boa. Dorme bem. 
Virgindade intacta. Ele desce a rua. Intacta estava e intacta estou. 
Tudo bem. Nada de pânicos. Para a cama ainda intacta. Não há crise. 
Os homens não conseguem ver.

E aliás ainda nem é domingo e. O domingo não vale isso.

Segunda. Os olhares será que sabem? O dela, ainda que no gozo? Todos 
agora a par das arestas que não consigo limar? Pior ainda ele diz Estás 
bem? e Foda ‑se estavas mesmo podre de bêbeda no sábado à noite 
não estavas? À rasca a pecadora mente Sim tudo bem, e Desculpa, 
não tinha comido nada. Na boa, até teve piada, já te passava tudo  
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ao lado, diz ele. E então quero que ele morra. E quem me dera morrer  
eu também mas nenhum destes desejos profundos se concretiza, 
aliás nem são verdade.

Escolham uma cena para dois. Um clássico do século xx. Duas 
cenas por aula portanto 15 minutos no máximo. A lista fica no quadro. 
Começamos dentro de duas semanas portanto não têm desculpa para 
não prepararem bem.

Ela para mim. Eu, que sim. Alguma ideia? Não. Achas que per‑
gunte ao meu Ele? Ao teu quem? Ora sabes muito bem — corridinha 
as duas até à casa de banho para os guinchinhos que um chupão 
no pescoço exige. Mãe do Céu ele é maravilhoso e do terceiro ano 
ainda por cima ou seja ele sabe o que é bom e só foi para casa hoje 
de manhã, imagina só, quase nem me aguento nas pernas! Batom 
nos ladrilhos até meio da parede e Sua devassa! Eu sei mas estou 
tãão apaixonada e acho que ele se calhar é O Tal. Pum ‑pum roxa de 
do lado esquerdo no meu peito. Bom para a cusquice mas mau para 
a amizade. Agora os fins de semana vão ser todos para coboiada na 
cama dela e eu. Foda ‑se. Enfim.

Mas durante a semana.

Cheiro o café, instantâneo como o caldo de carne, para mim sempre. 
Vejo ‑o na chávena branca mal misturado não é grande coisa, os adultos 
gostam disto? Ah. Concentrem ‑se, vá. Deixo o calor espalhar ‑se na minha 
mão — o polegar tolera, a palma não — não ilustro como todos à minha 
volta, mindinho espetado e a fazerem barulhos com a língua. Em vez disso 
aguento — como faria na vida, e talvez também em privado. Isso não estás 
a fazer de conta mas sente o peso da chávena. Não faças que estás a sen‑
tir o peso. Não. Vejo ‑me sentada no chão da casa dela, chávena na mão,  
a rezar para que o meu Não tens leite? não tenha ofendido. Sinto o peso na 
mão queimada enquanto espero — cuidado — olha a carpete dela. Ela a 
vir da cozinha a dizer Desculpa já acabou, e a carne assada a ser pousada 
na mesa. O cheiro na minha cara. Jeito no pescoço. Mas eu não quero que 
a minha nova amiga fique triste por isso. Chávena à boca. Faço o sacrifício e.  
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Não faças que te engasgas, é a pior canastrice que há. Pois é, e aliás eu 
engoli. Muito bem, meus caros, hoje ficamos por aqui.

E algumas semanas.
Andar faz de conta que é um jogo, subo Lady Margaret Road. 

Ainda dentro, quando os olhos se focam. Aqui, muro de jardim. Aqui, 
árvores quase sem folhas. Concentrada nos meus passos, mas imune 
às folhas com a sua sugestão de tagarelice e saltitar. Em frente só 
isso. Mais nada. Da coxa ao tornozelo andar firme ao começo da 
noite, ou começo do dia, mais nada no meu corpo, faz ‑me mover só 
isso. Ter escapado, puramente. Subir tão alto. Todas estas janelas 
vejo ‑as escondida no meu casaco vermelho. Nas minhas botas pretas.  
Por estas janelas vale a pena aguentar as sirenes e a chuva. Torturam‑
‑me com o conforto nestes fins de semana sozinha; derramam brilho  
na superfície baça desta vida ansiada que se está a tornar vivida a sós. 
Porque estou eu. Porque não estou eu. E como fazer para talvez? Não 
estou perdida. Ou não muito. Sozinha. É isso e não sei o que fazer.

Por isso eu em movimento. Os carros em movimento. É quase 
a vida. A cidade a ter efeito em mim. É aqui que vai ser, mesmo que 
não seja bem o que. Mas já não falta muito para começar a parte boa.

Noventa eu lá, a tarde combinada para ensaiarmos. Tem mesmo de 
ser ela com o sábado espartilhado, temos a cena para decorar mas. 
Também ele hoje muda de apartamento portanto. Entro e mergulho 
no sossego arrumadinho do quarto dela que depressa descarrila as 
duas estendidas no chão do quarto. Os nosso textos e pãezinhos. 
Café. Chá. Sol embala por entre ramos nus de uma cerejeira eu dócil a 
aparar os ataques. Mas ela picuinhas. Algum problema? Discutimos, 
ele saiu furioso. Porquê? Sei lá. Merdas de gajo. Eu só disse Estás cá 
à noite? Acho que é razoável. Pois, eu também achei, mas nem um 
minuto e ele aos berros Não mandas em mim e a bater com a porta e.  
Ele que se foda, digo eu merda. Pausa ela, depois onda Sally Bowles1 

1  A personagem central de Cabaret. [N. do T.]
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Sim isso eu já fiz! E eu cuspo uma gargalhada. Zarolho, acrescenta 
ela, entorta os olhos a imitar. Livra és terrível. Olha não foi o que ele 
disse! Passo à roupa suja e ela vai atrás. Que estupidez. Quem? Ele ou 
tu? Os dois! Ah não te preocupes, ele volta. Provavelmente ele uma 
tristeza entre as pernas, mas lá por isso não é preciso encaralhar ‑se 
todo. Pelo menos até ser altura disso. Não achas? E agarradas à barriga 
a rir ‑nos, chão, continuamos naquilo até passar. Cerejeira sombras no 
teto, curvas depois direitas. Quem me dera ser mais assim como tu, 
diz ela És tão independente, principalmente com os homens. Deixo 
a mentira simpática passar assentar e pergunto ‑me como aproveitá‑
‑la. Ou será que posso dizer que tenho um problema qualquer, sem 
revelar mais? Em vez disso suspiro Sei lá, mais sexo não calhava mal.  
Ela desfaz bate as mãos Então vamos a isso! ‘Bora lá despachar a merda 
do Tchékhov e depois eu faço ‑te a maquilhagem e vamos dançar ao 
Palace, o que dizes? Se calhar o que o irritou foram estes cortinados 
todos cocós, não? Ora cala ‑te, isso foi a minha mãe, queres ir ou não? 
Está bem, mas primeiro só esta parte da cena pode ser? Sim. Boa!

Hora dos copos. Ela obriga ‑me a. Faz ‑me caracóis. Rímel e põe ‑me 
mas lá diz Vestido giro enquanto eu fumo e finjo que não ligo a ela 
achar que preciso de uma ajudinha. Mas somos nós as duas, e entu‑
siasmada, a caminho de Camden Town, andar depressa mergulhar na 
confusão. Nós jovens aqui portanto podemos. E ele não ligou que se 
foda. E se calhar ainda eu. Até podia. Mas não vou fazer. Mas devia. 
Ainda é um nadinha cedo para o Palace, ‘bora beber um copo aqui.

Só cotas acho eu irlandeses horrível. Royal College Street. Mas 
tem espaço e eu não sou de muita confusão. Ela vai ao balcão. Eu esco‑ 
lho uma mesa. Marlboro Lights e cervejas e as duas na cusquice.  
Mas não muito desta vez. E só uma cerveja já ela na dúvida se calhar 
devia ligar porque, percebes, se calhar ele e. Não te atrevas, espera 
que seja ele. Vou buscar mais duas e depois vamos ao outro. Não 
seeeeeeeei, ela relutante Está bem, vá.

A espremer ‑me para chegar ao balcão a pensar Por favor que ela 
não telefone, só uma noite para mim. A tamborilar. E paro, para a 
empregada não pensar que é por causa dela. Mas despacha ‑te vá.  
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Até que ela e eu peço e reparo, a cinza do cigarro vai cair não tarda.  
E na minha mão — se o dono do cigarro não tiver cuidado — e piscar 
de olhos nesse mesmo minuto, nesse preciso segundo, cai mesmo.  
Ai! Eu Eu! mas só a fingir não doeu e ele Merda! Estás bem? dedos 
compridos a sacudirem a cinza suja ‑me o casaco e eu — por acaso 
muito perto dele — coro Sim estou. Não te queimei? Não. Ótimo des‑ 
culpa lá — mostra o livro — estava embrenhado. Ah olha que não 
devias fazer isso. O quê, ler? Dobrar tanto o livro, descola. Já estava 
descolado quando comprei, mas põe bem e eu pergunto Os Possessos? 
Isso, mesmo no fim. A parte da confissão? Conheces? «Eu matei 
Deus.» Impressionado. Porquê? Por nada, apenas não tens ar de.  
Ah não? Mamas muito grandes, é? Loura demais para isso? Eh calma! 
ele olhos arregalados e a rir ‑se Nada disso, só quis dizer que pare‑
ces um bocado nova. Isso quer dizer o quê? entredentes foda ‑se, devo 
parecer mesmo uma imbecil. Nada, achava que agora a malta nova 
só ligava à insustentável leveza do ser, desculpa, não quis ofender. 
Bom também li esse e. Queres um cigarro? Não é melhor levar 
isto à minha amiga e. Vou ler o resto faltam ‑me poucas páginas, 
diz ele Mas depois, para me penitenciar, deixas ‑me pagar ‑te um 
copo? Duvido que a gente ainda aqui esteja. Mas se estiverem? 
Bom logo se vê. Então ficamos assim, ele sorri já olhos no seu 
Dostoiévski de bolso edição da Penguin e eu morta de vergonha volto  
para a mesa.

Foda ‑se nem acredito! ela Ai meu Deus aquilo foi o quê? Para vá 
lá não faças nem vais acreditar no que eu disse Ai meu Deus só 
queria morrer. Ela a dar ‑me com o pé Conta lá anda. E como é disto 
que se fazem as amizades começo a inventar, com montes de Não 
olhes pelo meio. Eu cá deixava ele pagar ‑me um copo, ela a sorrir 
quando acabo E além disso é mais velho ou seja é bom na. Cala ‑te, além 
disso, ele já se deve ter esquecido e mesmo que não tenha  bom 
adiante e o teu gajo? Ela morde o isco e começamos, eu cuidado a 
evitar o olhar dele até que Ei ó perita em Dostoiévski! Bebes o mesmo? 
Eu   aaah   sim. Ele para ela E tu também? Ela abana a cabeça, 
Tenho de ir telefonar. Não vás, eu Por favor! Eu a suplicar mas ela 
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ignora e ele Os Possessos todo maltratado guarda ‑o no bolso. Agora 
é que se vai descolar todo, penso eu.

Agora é que se vai descolar todo, digo em voz alta. A estudar  
para bibliotecária, é? pergunta ele. Por acaso estou a estudar teatro. 
Onde? Faz alguma diferença? Talvez. Porquê? Sou ator. Ah. Ele gesto 
largo acende um cigarro És sempre assim tão rabugenta? Coro de  
vergonha Então diz lá já te vi em alguma coisa? Então, então,  
nunca se pergunta isso a um ator, diz ele. Porquê, para se passar a 
maior parte do tempo «encostado»? Exato. E passaste? Não, não passei.  
Então a última coisa que fizeste foi o quê? Este mês comecei a escrever 
um argumento. Isso não é. Desculpem interromper, deixas ‑me só  
tirar o meu casaco? Não! Eu suplicante olhar ele inclina ‑se para dei‑
xar. Ela agarra no casaco e enquanto se abotoa impiedosa lábios sem 
som Boa sorte! depois olhar a encorajar Aparece lá em casa amanhã 
apareces? Está bem. Assim abandonada, vejo ‑a ir vai sai.

Irritada devagar, viro ‑me. Não te preocupes, diz ele Eu não faço 
mal, caninos à espreita no seu sorriso inglês. Olhar um nadinha 
cansado, mas feições OK. Deus, estas conversas jeito nenhum eu, 
uma tortura para me sair alguma coisa. Ele abranda, por pena ima‑
gino, cruza as pernas compridas pergunta Quando foi que leste?  
Os Possessos? Sim. Aí há uns dois ou três anos. E gostaste? Sim gostei. 
E gostaste do quê? Do Stavróguin. O niilista abusador de menores? 
Ele não é mesmo niilista. Lábios dele o fumo a sair devagar Eu diria 
que o mais preocupante é ele abusar de menores. Mas ao menos ele 
reconhece que errou. E isso serve de quê, depois de feito o irremediável? 
Mas ele está arrependido. E se estiver, que diferença faz? O perdão. 
Ele não tem direito a isso. Porquê? Porque a criança vai continuar 
morta. Não foi ele quem a matou. Ele anui Mas há outras maneiras 
de se matar alguém sem ser a literal. E isso justifica acabar com outra 
vida? Essa vida já está acabada. Achas que está? E tu achas que não? 
diz ele. Bem ele fez uma coisa de que agora se arrepende e querer 
o perdão é o que nos define a todos ou não? Não o que nos define a 
todos é que vivemos e depois morremos. Vá lá não sejas cínico, digo eu 
Então e a esperança? E o amor? E tu por acaso já alguma vez estiveste 
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apaixonada? Ainda não mas  há de acontecer. Isso é que é ter fé, 
ele sorri. E tu? agora é que o tramei. Se já estive apaixonado? Não, 
em que é que acreditas? Em não deixarmos que nos atinjam e isso é 
uma luta para a vida. Parece um bocado triste. Achas? Anuo. Espera só 
até teres a minha idade, ele suspira. Não sejas condescendente, digo 
eu. Então não sejas tu, responde ele. Silenciosos os dois. Mordisco 
o lábio. Ei ó chefe! alguém para um dos empregados, e eu vermelha 
até às orelhas. Acho que esta vez foi a minha pior de todas e Sabes, 
diz ele, cigarro na boca És a única rapariga a quem eu disse isto sem 
perder a vontade de a engatar. Estás a engatar ‑me, é? Achei que valia 
a pena tentar que tal me estou a sair? Bem. Então se eu for buscar 
mais duas cervejas, quando eu voltar ainda aqui estás?

O sangue a pulsar eu a corar. Olhos bebem o universo dele, seja 
ele o que for. Nem me atrevo a pensar no que ele estará a ver — pernas 
por depilar e o soutien velho — ele um nadinha mais alto do que qual‑
quer outro ali no pub e. Estás a pensar em quê? pergunta ele, senta ‑se 
outra vez. Nada e não olhes para ele com esse ar esquisito és de Londres? 
Do Norte, não se vê logo? Não conheço bem os sotaques ingleses.  
Já estiveste noutros sítios? E eu disfarçadamente transformo ‑me 
nela, e ela seria como? Mais do que apenas argila. Força. É só esta noite, 
nunca mais o vais ver ou vais? Por mais estranho que pareça, sítios mais 
exóticos, respondo. Nápoles, um inter ‑rail, barcos por toda a baía. Aos 
oito anos, com o meu pai, no sopé dos Himalaias. Casa dos pais de 
uma amiga em Creta. Tailândia, eu e um namorado fugimos. Fomos 
apanhados e iam ‑nos matando mas. Valeu a pena? Sim só para 
ver o céu à noite parecia em fogo. E estas mentiras vão bem comigo, 
arranco ‑as de dentro, quase parecem verdade. E são cópias imaculadas 
da verdade de alguém, nisso sou meticulosa. Mas ele ouve como se 
eu fosse incapaz de mentir e parece entretido ao ponto de eu esquecer 
a timidez. Elogia uma coragem que acha que não teria tido e depois 
falinhas ‑mansas pede ‑me que conte mais. E há um momento em 
que sei que, se ele perguntasse, eu dizia que sim. O que é? pergunta 
ele. O que é o quê? pergunto eu. Que olhar é esse? Nada, não sejas 
paranoico. Ele mãos a render ‑se. Eu fico vermelha e continuamos.
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Até que acender e apagar das luzes. Vamos fechar! gritam. Que tal 
me saí no engate? Bastante bem, tens jeito. Obrigado, ele sorri Jeito 
que chega para me levares para tua casa? E chegou o momento. Aqui 
estou eu. Ai meu Deus levar eu até levava mas estou num quarto em 
Kentish Town e a senhoria. OK pronto, esquece. Desculpa a sério.  
Não te preocupes, tudo bem. Não, isto é mesmo verdade, eu até gos‑ 
tava e eu. OK, então queres tu vir para minha casa? Oh, eu É perto? 
pergunto, como se a distância fosse o fator decisivo. Sim, cinco minu‑ 
tos por esta rua. Faço ‑me de indecisa mas ele tão descontraído à 
espera, como se já soubesse. OK, respondo. Muito bem, diz ele Anda, 
agarra no casaco.

Na noite barulhos metálicos a falar de filmes enquanto andamos. 
Ponho a mão perto da dele mas ele continua só a fumar. E se ele for 
um assassino? Não sejas estúpida. É um engatatão só isso e olha bem 
para ele, deve estar farto de fazer isto. Mas oh o meu corpo ora quer ora 
não quer. A carne o medo a roçar no Faz na minha cabeça. Por isso 
aleijo os dedos em tudo quanto seja gradeamento para conseguir 
acompanhá ‑lo Camden Road acima.

Vês não é longe, diz ele de raspão na sebe ao dobrar a esquina  
Já ali, número cinco, o do portão que não fecha bem. Meu Deus! 
esta casa é tua? digo espantada. Andares e toda branca. Não, ele 
ri ‑se Arrendo um quarto mais nada, é ali em cima, primeiro andar. 
Vives aqui há muito tempo? Ele chaves na mão Aí uns dez anos.  
Ou seja desde os meus sete ou oito. Deus do Céu, a sério que és assim 
tão nova? Porquê? Ele abana a cabeça Esquece, depois um piparote  
a beata para o passeio cheio de rachas daninhas.

Não há luz no corredor, desculpa, vem atrás de mim. Sigo ‑o 
escadas acima. Chave brilha e Deixa ‑me só acender a luz, espera aqui.  
E eu um momento de calma num escuro oceano de ar cheio de pó e lá 
fora o trânsito a amainar. Motas e camiões as testemunhas de tudo 
o que eu sei desta noite. Fazer e depois ser. Clique e luz e Isto está 
uma pocilga mas olha entra, diz ele. Escolhe ‑o. Escolhe isto, e agora.

No andar de cima mas mais pequeno do que Credo que desarru‑
mação! Daí eu sugerir primeiro irmos para tua casa — ele agachado 
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diante da lareira a gás acende ‑a — não estava a contar trazer nin‑
guém. Encolhida ao canto. Espaço da janela saliente atravancado 
pela secretária. Livros pilhas quase a cair. Vou vendo cartas antigas, 
pires cheios de cinza, guiões e peças, canecas deixadas a meio. Dá 
cá o casaco. A cama de solteiro dele. Largado no cadeirão dele eu podia 
ter feito o mesmo mas. Ser bem ‑educado é boa educação. Deixa ‑me 
só tirar daqui estes pratos. Adeus restos de empadão. Tanta cerveja  
pode ser que ajude aos beijos. Será que ajuda? Casca de laranja em cima  
de um Valle ‑Inclán. O que poderá ser um bocado de estuque em cima de  
um Howard Brenton para com isso paracomisso. Pomos o Let Love In? 
Hã? Gostas de Nick Cave? Não sei, respondo. Então vamos descobrir. 
Mesmo burra. Os Possessos ali de lado e o sobretudo no cadeirão.  
E então vejo, calado ele boca tensa, já é mais do que altura para mais 
alguma coisa. Chega aqui. Mas os nervos ponho ‑me a empatar Olha 
que até nem é nada mau o teu quarto a renda é quanto? Duzentas, 
mais ou menos. Bastante em conta mas o que tu fazes aos livros. 
Quero lá saber dos livros, diz ele a acariciar ‑me o rosto. É a primeira 
vez que entre nós e depressa eu excitaçãoprazermedo. Mas a boca 
um horror, não se cala Que chatice sempre a teres de te inclinar 
para dares um beijo  a menos que ela seja da tua altura coisa 
que eu obviamente não sou e. Ele é tão alto que deve passar a vida a 
inclinar ‑se. Mas ele inclina ‑se, diz Não, depois beija ‑me.

Medo eu. Ele espera antes de. O desenho do lábio dele, a moldar 
ao meu, a tocar até eu beijar de volta. Impressão de que ele está a 
sorrir mas a sério na mesma. Beijos respiração entrecortada e toque 
da língua dele eu acelerado, será que ele percebe? Não quer dizer 
nada ou então não liga. Limita ‑se a entreter a boca e põe ‑me o sangue  
do avesso. Portanto é assim que um homem feito beija e este sabe do  
assunto. Eu sei que o beijo é bom mas já a preparar ‑me para o que se 
segue enquanto, mergulhada nas cortinas dele, canta uma mosca 
moribunda. Ouço ‑a ir contra o vidro e. Pousa a mala, diz ele tira ‑ma, 
atira ‑a, outra vez a beijar ‑me. A paciência que se foda. Boca no meu 
pescoço. Depois fundo na minha. Aberta. A pensar noutra coisa do 
género debaixo da camisa puída como é o corpo dele. E a pele dele tão 
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viva e gosta de ser tocada — nem que seja a palma da mão de fugida 
no estômago dele. A minha pele também a mudar, mas ainda não che‑ 
gou lá, assusta ‑se quando ele procura o fecho do vestido. Que não 
há, e depressa ele percebe. Então levanta ‑mo, até às coxas, depois 
acima das coxas. Pelas costas acima. Levanta os braços, diz ele, tira‑
‑mo e eu fico estou. A ser despida. Soutien. O meu soutien já velho,  
as marcas vermelhas que me deixa e. Ai Deus eu sangue a pulsar 
a mão no meu seio. Só não queria o momento em que ele vai olhar. 
Mas em vez disso ele desaperta a camisa. Adiado obrigada. Tira ‑a 
sacudidela de ombros e atira ‑a para longe já a beijar ‑me. Tão bom. 
Mas os gestos agora mais precisos. As alças cinzentas para baixo e 
pronto. Depois ele agarra ‑me a mão e faz ‑me agarrar e eu Ai Deus! 
Eu olhos arregalados. Isto não é a brincar. Isto vai acontecer. E eu 
queria ver o corpo dele mas ele não sabe e eu tímida demais nem 
pensar em pedir, porque agora os beijos parecem dentadas. Agora  
é Mostra ‑me os seios, e o soutien sai como se por Voilà! Ele recua.  
Eu encolhida. Tarde para pudores, ele a rir ‑se, agarra ‑me o pulso. Mas 
eu não sou capaz. Toda encolhida por dentro. Ele faz nova tentativa. 
Agarro ‑me ao estômago. Ei, estás mal? Não respondo. Estás maldis‑
posta? Abano a cabeça. Magoei ‑te? Não eu, olhos a picar húmidos.  
A voz dele a ficar ansiosa O que foi que aconteceu? Qual é o problema? 
E eu sei que a todo o instante JÁ vou ter de dizer desculpa  des‑
culpa  sou tímida.

Alto e para o baile. Ele a rir ‑se baixinho. Não te rias. Ora e tu 
deixa ‑te de timidezes! Só que agora não é altura para piadas, não com 
a ignomínia à vista. Não me estou a rir de ti, desculpa, ele agora todo 
sério, depois esconde ‑me com o corpo. Acaricia ‑me o cabelo. Sussurra 
Comigo não precisas de ser tímida, a puxar o edredão. Mas Ai meu 
Deus, eu apenas Ai Deus, deixo sair o ar. Ah e agora a Irlanda a ver‑
gonha é demasiada. E ele tapa ‑me até onde eu quiser. Se não quiseres 
não fazemos nada, sabes disso, não sabes? Eu quero  a sério que 
quero é só que  Tudo bem, diz ele Deixa ‑me só pensar aqui numa 
coisa. E então a mosca e o Nick Cave enrolados endiabrados enquanto 
ele pondera o meu estado, e eu ali encolhida de vergonha.
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OK, ele animado Fazemos o seguinte: eu dispo ‑me e tu vês.  
Até vais ficar de boca aberta com o meu traseiro branco e escanzelado 
isso há de curar ‑te a timidez, não? Toda vermelha imagino o que irei 
ver e ele sorri olhos franzem Vá, senta ‑te. E eu assim faço, embrulhada  
em edredão. Agora olha para mim, diz ele Não tens de fazer mais nada. 
Forço ‑me a erguer o olhar, mas não para o dele. Só até aos ombros 
magros. O peito pálido. A curva do braço e as veias salientes. As cos‑
telas um nadinha salientes. Pelos na barriga mais escuros do que o  
cabelo. Mais? Faço que sim. Calças descidas pelas pernas compridas. 
Magro, mas não magricela. Desculpa calças mesmo muito velhas, 
puxa o elástico dos boxers Continuas atenta? Sim. Ótimo, porque  
o melhor vem aí! E faz o elástico descer até aos pelos púbicos. Foda ‑ 
‑se as minhas entranhas aos saltos às voltas. Ele inclina ‑se. Eu. Oh. 
Mas não, ele tira uma meia. Ah ‑ah! Apanhada! diz ele Que mente tão 
suja! Não eu só. Então ele despe ‑os assim sem mais e

  Nunca tinha visto um homem todo nu.
 Só partes, sempre isoladas

mas
   não é o mesmo e

Aqui me tens, diz ele a dar uma volta completa e
ele uma vibração pela minha perna abaixo.

Para lá de apanhar moscas, diz ele, depois — a fazer de hospedeira 
de bordo — Vamos dar início à nossa visita guiada. Cabeça com cabelo 
incluído. Cara. Pescoço. Clavícula, uma fratura. Ombro deslocado — 
essa doeu. Peito. Braço esquerdo partido. Direito, intacto. Uns quantos 
dedos lixados. Costelas partidas, três. Estômago. Pernas. Pé esquerdo 
partido. Credo, o que foi que te aconteceu? Caí dum telhado. Ui! digo eu. 
Isso mesmo ui mas  já foi há muito tempo. E isto — com o indicador 
e o polegar — é o meu pénis, de momento a meia haste mas prometo 
melhor daqui a bocado, e circuncisado, para sua comodidade. És judeu? 
Não, em pequeno apertava ‑me ou qualquer coisa assim. E porquê 
«para minha comodidade»? As mulheres gostam assim, diz ele Pelo 
menos foi o que ouvi dizer. E não sei se é de propósito mas toda esta 
conversa dele dá tempo para familiarizar. Então, a timidez passou ou 
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agora é que me achas mesmo um tarado? acocora ‑se à minha frente.  
As duas coisas! Bom há gente que nunca fica satisfeita, depois inclina ‑ 
‑se e torna a beijar ‑me. Suave desta vez. Língua como se a tentar con‑
vencer. A persuadir mesmo que o que ele quer, eu quero. A implicar ‑me 
nas incursões iniciais pelos meus seios. Depois na sua sugestão de  
que eu abra o edredão para deixar que a boca dele também toque.  
Faço isso, mas apenas que chegue para o deixar entrar e para eu, não 
ele, ver. Mas chega e sobra para me fazer. Foda ‑se. Pescoço para trás 
estala dentes dele pontinhas e obrigada toda vermelha a fazer que sim 
quando ele pergunta É bom? É. Ótimo! Então agora as cuecas e os collants,  
pode ser? E os meus dedos largam vou cair no precipício.

Número um — Edredão de entre os joelhos.
Número dois — Meio do beijo, ele propor Gostava que me tocasses.
Número três — Eu de fugida Ah! É grande! Ótimas notícias, ele 

ri ‑se Mas é só médio, posso tocar ‑te também?
Número quatro — E se eu deixar? 
Número cinco — Gostas?
Número seis — Sim muito
Número sete — Então já sabes o que se segue. Não! Este edredão 

ninguém me tira! Anda lá, sexo sem tirar o lençol, ainda vá, mas um 
edredão? É anatomicamente impossível e, além disso, isto aqui fora 
está um gelo.

Dedo número oito — Raios, tu vieste aqui para isto.
Número nove — O polegar dele pelo meu rosto. Escuta, acho que já 

sei qual é a resposta mas é a tua primeira vez? Deus me valha! Desvio 
o olhar. Não te preocupes, diz ele Todos a temos. E se te deitasses?

Número dez — Vamos lá despachar isto.
E cá estamos. Cá estou eu. Nua, na cama com um homem nu. 

Debaixo dele. A beijá ‑lo de volta. Pernas emaranhadas. Lábios entrea‑
bertos e a desafiar ‑me a ir mais longe tão longe quanto possível até 
que Vais fazer o quê? Um minete. Não! Não! Isso eu não faço! Bom, 
tecnicamente não és tu quem faz, sou eu. Não. Anda lá, vais gostar. 
Não vou nada! Experimenta só, já me disseram que tenho muito 
jeito. Obrigada, digo eu Mas dispenso. Pode ajudar, diz ele. Em quê?  
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A ficares húmida. Oh Cristo — sento ‑me direita como uma tábua, 
crucificada — Já me chega! Vou para casa. Não vás, diz ele, a fazer ‑me 
deitar outra vez. Não, isto está a ser um desastre. Não digas isso, esta 
esquisitice toda até me está a saber bem. A sério? A sério e se não que‑ 
res não há problema faço outra coisa. O quê? Bom se ficares logo vês.

Então tentada que chegue e desafiada a vergonha, deixo ele 
esmerar ‑se onde está autorizado a ir. E ele leva ‑me tão perto quanto 
alguém poderia levar, quase ao ponto de desejar que ele. Se o jogo 
é tocar então ele sabe jogá ‑lo sabe ir àquilo de mim que entende.  
A ficar a respiração a acelerar contra a boca dele. Sincronia ritmo 
anca a minha mão agora no flanco dele. Mãe do Céu quero tanto 
estar dentro de ti, pronta para tentarmos? E os dedos dele e mais 
e Está bem, sim. É assim mesmo, falta só uma coisa, diz ele, a pro‑ 
curar a mão debaixo da cama. Encontra. Rasga e desenrola ‑o por ele 
abaixo. Ai meu Deus é mesmo agora que vai ser não é? E ele mais pronto 
não podia estar portanto é mesmo. Sabes que isto às vezes dói um 
bocadinho, não sabes? Sei. Se for demais diz. Isto faz ‑me arregalar 
os olhos, procuro os dele. Ao perto parecem cinzentos. Com salpicos 
fixam ‑se nos meus enquanto ele dá com o sítio. Pouco de saliva nos 
dedos — Só mesmo por via das dúvidas. A beijar depois a inclinar ‑ 
‑me, ajeita o corpo Pronta? Sim. E ele. Ai meu Deus! Não não fujas. 
Dói. Eu sei mas ainda mal entrou. Não consigo. Consegues, deixa‑
‑me só, diz ele Nunca mais vai doer desta maneira. Como é que sabes 
foda ‑se? Por experiência. Depois Ai foda ‑se, ele Isso. E todo contra 
mim. E está dentro. Tenta beijar por entre uma dor à solta do corpo 
dele para bem fundo no meu. Mordo o lábio e olho para cima. Ali o 
teto à roda. Rachas. A um mundo de distância não ajuda à dor. Agora. 
Ou agora. Ou ainda. Quem me dera não ter. Nunca tinha feito isto. 
Quem me dera que ele não tivesse ficado a saber. Ai Deus. Ei, olha 
para mim, diz ele. Não olho. Mais cuidado do que isto não consigo, 
queres que pare? Não. Ele tenta beijar outra vez mas eu não. Vá lá, 
assim parece que estou aqui sozinho. Mas a humilhação immaculata 
tira a língua de fora. Vem ‑te já de uma vez, não é isso que queres?  
Não sejas assim, diz ele Queres que eu pare? Para de falar foda ‑se 
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vem ‑te já de uma vez. O olhar dele nesse momento quer dizer o quê? 
Como queiras, diz ele — a voz para dentro — A mim tanto me dá foda‑
‑se. E então começa. Cristo. E outra vez. E outra. Até que eu grito mas 
agora já não lhe interessa se me dói ou não. Fode e pronto como eu 
disse. Na respiração dele o esforço e algum prazer, dentro e comigo 
mas só para ele. Não sei dizer quanto tempo até — já tão fundo — cerra 
os dentes e começa a foder torna ‑se todos os barulhos de sexo que 
alguma vez ouvi, todos ao mesmo tempo ao meu ouvido, enquanto 
o corpo dele faz tudo o que quer. E o meu, no melhor momento dele, 
silencioso, aceita a trapalhada que arranjou.

Pronto está despachado, diz ele ofegante e, mais rápido do que 
achei, tira. Sai da cama e preservativo. Puxa sai. Para o cesto dos 
papéis. Bocadinho de sangue, diz ele mostra palma da mão pintalgada. 
Depois, indolente impassível, agarra num robe velho e sai porta fora.

Deitada na dor. A escalar as cidades de livros dele. Mão entre as 
pernas. Molhado, pois é, sangue. Portanto já está e perdeu ‑se para 
sempre, e agora faço o quê?

É onde a tua casa de banho? pergunto. Fundo do corredor. Toma 
veste isto, e tira o robe Nunca se sabe pode estar lá alguém. Não olha 
para mim, só à procura da roupa interior, e não a encontra, veste 
antes as calças. E o rolo de papel higiénico, é melhor também levares.

Patamar tudo isto estranho tanto. Luz de televisões ligadas ali 
no andar. Entro. Sem sentar. Chichi e sangue às escuras quem me 
dera não ter de tornar a olhar para ele. Mas a roupa. A mala e ouve 
lá rapariga agora sim já és uma mulher — uma mulher dorida —  
ou não? Mas mesmo assim.

Bato. Entra vá. Ele está cigarro aceso. Chaleira à torneira. Não 
dei com o lavatório. Não há, podes vir aqui, espera eu deixo ‑te à 
vontade. Estranhos antes e estranhos outra vez. Ele foi para o outro 
lado mas estamos de volta ao quarto revirado dele e eu invisível o 
meu castigo. O meu sangue na cama dele e ele o edredão com o pé 
depois vai tratar do chá. Lavo a cara. Queria mais mas com ele ali 
não. Desemaranho as cuecas dos collants. À pressa estico ‑os e enfio‑
‑os. Soutien. Vestido. Obrigada pelo robe. Não tens de quê, açúcar? 
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Deixa estar, eu vou indo. E isto alguma coisa ele vira ‑se Sabes voltar? 
Mais ou menos, eu desenrasco ‑me. Não eu levo ‑te   já é tarde. 
Não é preciso. Não custa nada, é só vestir ‑me. Não, não, eu irlandesa 
insisto. Foda ‑se por amor de Deus, diz ele Já passa da uma e isto é 
Camden num sábado à noite. Não vou deixar ‑te andar por aí sozinha, 
bebe o chá depois vamos. E outra vez calmo tão depressa parece que 
nem mas lá me faz enfiar a viola no saco. Tudo bem. Então tira daí 
esses livros e senta ‑te, açúcar? Sim por favor. Leite? Sim. Strindberg 
no chão e eu no cadeirão dele. Ele traz ‑me o chá, senta ‑se na cama, 
acende um depois oferece ‑me um cigarro e fica a ver o fumo entre. 
Mas ali no ar, agora uma música diferente Isto é o quê? Schoenberg, 
diz ele Noite Transfigurada. Estás no gozo é? De maneira nenhuma, 
ele ri ‑se. Mas ri ‑se. Tão bonito, digo eu. Também acho, ponho mui‑
tas vezes quando estou sozinho. Então só ali sentados. Afastados.  
Anos de distância um do outro enquanto a noite se torna, o candeeiro 
que ele ali tem, em restos e em passado. Eu perguntas ponta da língua 
mas ele olhos fechados e consciência do que fiz. Mas isto é o quarto, 
aqui aconteceu. Recordar cada coisinha. E apanha ‑me de surpresa ele 
Fica — quando acaba — Já é tão tarde mais vale. Huum eu sempre 
muito bem ‑educada, e ainda o que me apetece é fugir mas o cansaço 
fala mais alto do que o meu sangue nos lençóis dele. Tudo bem, digo. 
Ponho ‑me de pé e luz apagada.

Ele encostado à parede. Eu na beira. Uma vez mais. Lençol húmido. 
Luz da rua a entrar na desarrumação pelo chão a estender ‑se. Luz da 
lareira a gás. Quanto tempo até ele adormecer pergunto ‑me. E se ele 
estará a pensar no mesmo em relação a mim. Ele problema resolvido 
— um estranho um homem que sabe perfeitamente que eu não estive 
à altura do jogo perfeito. Onde estava o estoicismo? Contava com isso 
ao menos mas afinal não, acabei por não ter. Inútil és mesmo uma 
inútil. Olhos a picar depois rasos. Ele a remexer ‑se. Não vejas. Isso não 
por favor. Então esqueço os olhos para não deixar as costas sacudirem. 
Quase consigo ouvir os olhos dele em mim. Está tudo bem, diz ele a 
tocar ‑me no braço. Não diz mais nada eu não aguentava, e fico ‑lhe 
grata por isso, e pouco depois pelo ressonar leve.
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De vez em quando nesta noite também durmo. Às vezes a con‑
trapor Será que é sempre assim? e Sou só mais uma no fim de con‑
tas e talvez da próxima? Cala ‑te. Queria voltar ‑me mas não posso 
porque ele está logo ali e ele profundamente quão profundo é?  
Por isso horas nascer olhar cortinas vadiagem na rua lá em baixo. 
Saltos altos, risos Sua cabrona forreta! Pois sou e depois? Continuo 
à espera. E vais ficar! Depois guinchinhos, risos e toca a correr 
para casa. E sirenes aos berros vão e vêm a toda a velocidade, 
como se Londres vivesse num tempo que é só seu. Perto das cinco,  
a baterem à porta dele. É ao lado amigo, grita ele até saírem dali.  
Ao sábado é sempre a mesma merda, diz ele já a dormir outra vez 
antes do cheiro a ganza ou das garrafas partidas na rua. Mas tudo 
isto alegra ‑me, deixa ‑me mais animada. Faz ‑me deslizar para dentro 
do meu novo mundo. Se ao menos o sono viesse e contra mim, este 
homem alto e magro. Vivo. E dorme. Profundezas. E deslizo e mer‑ 
gulho onde
Ela caminha pela língua do mundo, estreita como uma estrada. 
Lá no fundo onde há terra e o fogo arde.
Não há ondulação.
Ervas daninhas.
Seco livre.
Mas o peso do.
Exilados pobres olhos famintos 
a música do lago
Foda ‑se!
Manhã.

Foda ‑se! ele acorda como um susto. O que é? Desculpa, estás aqui 
já nem me lembrava. E eu deitada ao lado dele. Tímida ao lado dele. 
Desculpa, repete ele mas sem delicadeza, impessoal, a afastar ‑se a pila 
do traseiro, o pé dele do meu os dedos estavam a roçar. Transpirado 
onde ele estava colado a mim embora ali no quarto um frio que 
queima. Ai meu Deus eu dorida, ele boceja A merda da cama já é 
pequena para um quanto mais para dois. Posso ir à casa de banho? 
pergunto. Sim, já sabes como é.




