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“Garanto-te, não há presságios presos às penas brancas”. Ela contudo insistia que sim e nada do 

que eu dissesse podia convencê-la do contrário. Enrolou-se toda em si mesma, contra a parede, 

começando a soluçar muito, espetando os joelhos profundamente no esterno, enterrando as unhas 

nos calcanhares, abrindo tanto a boca enquanto chorava que pensei que se fosse engolir inteira, 

ali mesmo. A rapariga pareceu-me de repente uma mancha azul com contornos improváveis, 

como aqueles que os psiquiatras mostram aos pacientes; e eu vi uma traça, se calhar até um bode, 

mas nada de remotamente humano nela.  

Quanto a mim, mantinha-me quieto. Não sabia se ela chorava pelos presságios se pela repentina 

ausência deles, se por qualquer outro motivo, ou talvez fosse apenas doloroso tornar-se num 

contorno, mas aquela pobre mancha azul, que se ia azulando cada vez mais, fazia nascer em mim 

uma incompreensível compaixão. Ainda assim, certifiquei-me de que não interferia. Ela parecia 

extremamente empenhada em ser a mancha azul. Não tive coragem para a impedir de ser algo a 

que podia estar destinada.  

A menina apertava-se e encolhia-se muito, adensando o que restava da sua carne na mancha, 

fazendo-se pequena e disforme. Por momentos lembrou-me a imagem de um feto com poucas 

semanas, muito afastado do aspecto de um ser humano mas ainda assim possível de distinguir 

alguns traços da espécie, tal como uma cabeça gigante e quatro curtas linhas que sabíamos ser os 

membros. Depois, não sei como, ela desapareceu e uma mancha azul ficou estampada na parede. 

Pobre menina, incapaz de estar num mundo que não fazia a ligação dos presságios às penas 

brancas.  

Decidi que não queria ficar ali. Comecei a andar em direcção a casa e as ruas estavam como de 

costume, o que era reconfortante depois de tudo o que vi. Estava frio. O sol brilhava pálido sobre 

os telhados do bairro de Grandella. Quando entrei no meu pequeno apartamento, fiquei 

desiludido por não sentir o conforto que buscava. Despi o casaco e com os ombros baixos olhei 

para uma manta azul em cima do sofá e para as cortinas também azuis. Aquela cor perturbou-me. 

Fiz um esgar dolorido com a boca, como se tivesse sido apunhalado. Apressei-me a atirar todo 

aquele tecido azul para o lixo. Era como se a menina fosse surgir dali a qualquer altura, situação 

que me parecia plausível, tendo em conta a forma como ela desapareceu.  

Dormitei um pouco, completamente torto, não acordando sequer quando o copo que tinha na 

mão se quebrou contra o azulejo do chão. Sonhei com penas brancas a esvoaçar à frente dos 

meus olhos, as mais distantes parecendo dentes de leão. Sentia sobretudo desconforto apesar da 

paisagem sobrenatural e muito clara, mas até aí foi um sonho inofensivo. De repente, senti um 

ardor entre as omoplatas. Imediatamente a seguir a minha camisa rasgou-se. Os presságios 

forçavam uma saída para fora do meu corpo. Voavam felizes e livres, indiferentes à dor terrível 

que me causavam junto à coluna, e depois colavam-se ferozmente às penas brancas. Como a 



menina queria. Porém, eles eram afiados, e eu pensava apenas que jamais voltaria a andar, com a 

coluna picotada pelos presságios, esburacada e fragilizada para o resto da minha vida. Quando, 

por fim, havia um presságio emparelhado a cada pena, sem nenhuma ficar só, foram empurrados 

pelo vento, para longe, muito longe, e eu fui empurrado contra o chão. Acordei. Dorido da 

posição em que adormecera, envergonhado pelo sonho que tivera e por ter acordado com os 

olhos encharcados. Incapaz de estar entregue ao silêncio, que não fazia mais do que dar voz à 

minha humilhação, agarrei no casaco novamente e apressei-me a sair de casa.  

Percorri a grande estrada, deixando que o acaso me guiasse. Parei no adro da Igreja da Nossa 

Senhora do Amparo. Sentei-me e respirei o ar sacro. Não que seja crente, mas sempre me deu 

tranquilidade olhar para uma igreja. Reconfortavam-me todas aquelas senhoras de terços na mão 

ou no peito, que tinham algo de incontornavelmente maternal. Finalmente, abstraía-me de mim 

mesmo e o corpo doía menos.  

O som de um grito expandiu-se progressivamente no ar. Virei a cabeça para a esquerda e para a 

direita para ver de onde vinha. Não vinha de lado nenhum – o grito não tinha corpo. À medida 

que o volume aumentava, uma massa estranha começou a formar-se em torno do violento som. 

Da massa nasceu a forma de uma pessoa desorientada. Olhei para ela e não quis crer; era a 

pequena que tinha desaparecido naquela manhã!  

As pessoas, alheadas à situação, nada faziam e continuavam a andar. Algumas carregadas com as 

compras do mercado. Outras carregadas com a penitência introspectiva de quem vem da casa de 

Deus. Atrás da menina, um bando de animais parecidos com cães perseguiam-na e por isso ela 

fugia e gritava. Quando passou por mim a correr, agarrei-a pelo braço para se aperceber da 

minha presença. Por alguma razão, considerei ser mais importante a menina dar por mim, do que 

ela ganhasse distância à matilha de perseguidores.  

“Vi-te duas vezes hoje e nenhuma delas eras tu”, pronunciou-se ela num tom que, embora 

assustado, estava tão cheio de fôlego. Não diria que ela corria e gritava se não a visse com os 

meus próprios olhos. Ela afastou-se e a matilha continuou atrás dela, salivando. Eu ainda 

impulsionei o corpo para segui-la e ajudá-la, mas como seria eu capaz de ajudar uma exaltação 

do meu espírito? Ela certamente esconder-se-ia nalguma mancha azul, a primeira que lhe 

aparecesse, e os cães iriam por certo desfazer-se em saliva e encharcar o chão todo, não deixando 

sequer vestígio de pegadas – tão reais eram eles quanto ela –, assim que lhe perdessem o rasto.  

Ainda assim, enquanto deambulava pelas ruas, pensava que significado teriam aquelas palavras. 

Tinham de querer dizer algo, o meu espírito estava a tentar falar comigo. “Mente estúpida, que 

fala por enigmas e através de crianças que desaparecem em manchas azuis”, irritei-me muito, o 

calor subiu-me à face. “Ela viu-me duas vezes hoje, sim, mas como é que não era eu? Eu tenho 

que ser eu! Quem mais poderia eu ser?”  

A meio da noite, uma comichão intensa acordou-me. Muito aflito, com um espirro preso atrás 

dos olhos, levantei-me e cocei o nariz. Foi então, que no meio da escuridão, vi uma pena branca. 



Soprei-a, muito ressentido com a sua brancura e com todas da sua espécie. No entanto, em vez de 

seguir a direcção do meu sopro, retrocedeu e foi para trás de mim. Dei a volta à cama, e como 

teste, soprei-a novamente em direcção à porta e ela tornou a retroceder, ignorando todas as leis 

da física. Talvez houvesse uma janela aberta. Procurei. Não, não havia. Bem, sendo assim, só 

havia uma hipótese: estava a sonhar de novo. Então, decidi soprar a pena para lhe dar alento e 

segui-a.  

Mesmo quando soprava para a esquerda, a pena só ia para a esquerda se quisesse. Tantas vezes 

me contrariava e ia para a direcção oposta à do meu sopro. Em todo o caso, não me incomodava. 

Já não me encontrava no meu apartamento. Não tinha qualquer dúvida de que sonhava. Não 

sabia onde estava, nem tão pouco me importava, quem tem curiosidade de saber onde está num 

sonho? Isso é uma preocupação de quem está acordado. A mente sabe perfeitamente onde nos 

põe e por isso não se questiona.  

Parou, finalmente. Por mais que a soprasse ela não saía do chão, como se agora fosse de chumbo. 

De gatas, soprava com mais força, só para confirmar o que já desconfiava. Era ali que eu tinha de 

estar. A uns metros do meu nariz, vi uns pezinhos brancos muito juntos. Levantei-me e vi a 

menina. Quando pensei “estou a ver-te outra vez”, percebi que a via pela primeira vez. Ainda 

não lhe tinha decorado as feições, o que achei estranho, pois como é possível delirarmos com 

alguém sem nunca lhe decorar a cara? Compreendi que só a reconhecia por causa das 

circunstâncias surreais. Se a visse por aí e tudo estivesse como é suposto estar, nunca daria por 

ela. Agora via-lhe um par de olhos grandes, umas sobrancelhas carregadas, uma boca pequena e 

um nariz que não passava de uma protuberanciazinha.  

“Quem és tu?”, decidi perguntar, pois agora que lhe sabia a cara, precisava de lhe pôr um nome. 

Ela respondeu-me que era inútil dizer-me como se chamava, pois eu não tinha nenhum nome 

para trocar pelo dela. Senti-me incomodado; primeiro pelo comentário e depois porque me 

apercebi: eu não tinha nome. Depressa me senti bem com o meu anonimato – fez-me sentido que 

assim fosse. O conforto que procurava encheu-me o peito de calor. Vinha aí a primavera. Ouvi 

um pio de um mocho vindo das profundezas da mata de Benfica. Inspirei fundo. Desfiz-me numa 

centena de penas brancas – eu era um sonho. Talvez um sonho da menina. Ela viu-me 

desaparecer por entre o negrume da noite e da mata. Sorriu. Dormiria sem tormentos esta noite.  


