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Uma his tó ria de poli ga mia
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Com a Leon tina dos Muchan gos,  
 navego pelo uni verso da  mulher,  
essa alma des co nhe cida 
onde des co bri pode res ador me ci dos  
 
e 
 
Com a  Alcinda de Abreu, pas seio até o Sol se pôr  
e o dia cla rear,  
nas pai sa gens mais extraor di ná rias 
do mundo de uma  mulher
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Mulher é terra. Sem  semear, sem regar, nada pro duz 
(Pro vér bio zam be ziano)
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9

1.

Um  estrondo oUve‑se do lado de lá. Uma bomba. Mi‑
na anti pes soal. Deve ser a  guerra a regres sar outra vez.

Penso em escon der‑me. Em fugir. O  estrondo  espanta os 
pás sa ros que voam para a segu rança das altu ras. Não. Não deve 
ser o pro jé til de uma bala. Tal vez sejam dois car ros em coli são 
pela  estrada fora. Lanço os olhos curio sos para a  estrada. Não 
vejo nada. Ape nas silên cio. Sinto um tre mor  ligeiro den tro do 
peito e fico imó vel por uns ins tan tes. Um bando de vizi nhas ca‑
mi nham na minha dire ção.

— Rami!
— O que foi?
— O carro. 
Os seus bra ços movem‑se como ondas man sas, pron  tas para 

abran dar o  tumulto. Há emo ção em cada gesto. Há um tom de 
pie dade, leve e dis si mu lado, em cada olhar, que faz cres cer em 
mim o sobres salto. 

— Carro?
— Sim. O vidro.
— Vidro?
— Sim. Vidro do carro. 
— Ah! Quem foi?
— O Beti nho.
— Ah?
Do alto do céu des liza um  punhal invi sí vel con tra o meu pei‑

to. Ganho a mudez das  pedras, estou ater rada. Con sigo ape nas 
sus pi rar: ah, Beti nho, meu caçu li nha!  Aquele carro é de homem 
rico. O que será de mim?

Entro num delí rio silen cioso, pro fundo. Raja das de ansie‑
dade var rem‑me os ner vos como lâmi nas de vento. Este aci dente 
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10

enche‑me de dor e de sau dade. Meu Tony, onde andas tu? Por 
que me dei xas só a resol ver os pro ble mas de cada dia como 
 mulher e como homem,  quando tu andas por aí?

Há momen tos na vida em que uma  mulher se sente mais 
solta e des pro te gida como um grão de  poeira. Onde andas, meu 
Tony, que não te vejo nunca? Onde andas, meu  marido, para 
me pro te ge res, onde? Sou uma  mulher de bem, uma  mulher 
 casada. Uma  revolta inte rior enve nena todos os cami nhos. Sinto 
ver ti gens. Muito fel na boca. Náu seas.  Revolta. Impo tên cia e 
deses pero. 

O Beti nho vem cor rendo como uma bala,  esconde‑se no 
 quarto e  aguarda o cas tigo. Per sigo‑o. Já tenho o fim de semana 
estra gado, o meu  domingo foi inva dido pela des graça. Pre ciso 
de gri tar para vomi tar este fel. Pre ciso de  ralhar para afas tar 
esta dor. Pre ciso de cas ti gar  alguém para sen tir que vivo. 

— Beti nho!
Não con sigo gri tar. No rosto do Beti nho, as lágri mas bri‑

lham como luar. A tris teza do Beti nho é a ino cên cia a trans bor‑
dar. O choro do Beti nho é tão doce como um pas  sa ri nho a piar. 
O seu tre mor abana o corpo todo como um  arbusto baloi çando 
as flo res na  leveza do vento. Sinto um  cheiro de urina.

— Beti nho, um homem não se mija de medo.
— Foi a manga, mãe.
— Manga?
— Sim,  aquela  madura, lá no alto.
 Levanto os olhos para a man gueira. A manga  baloiça  serena 

na brisa. É uma manga ape te cí vel, sim  senhor.  Redonda. Jovem. 
E o Beti nho que ria inter rom per‑lhe o voo na flor da vida, mui‑
to verde, ainda.

— Ah, Beti nho, o que  fizeste de mim?
— Cas tiga‑me, mãe.
A voz do Beti nho  baloiça nos meus ouvi dos como o sibi lar 

doce dos pinhei ros e dilui a minha raiva em pie dade. Lindo filho, 
este meu. No lugar de per dão pede um cas tigo. Homem justo 
tenho eu aqui. Fico enter ne cida. Encan tada. A zanga se des faz. 
Sinto orgu lho de mãe.
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Da  janela do  quarto, oiço comen tá rios na rua. As pala vras 
que  escuto lan çam‑me no deses pero. Sinto as lín guas de fogo 
 caindo no inte rior dos meus ossos. Eu fervo. Os meus olhos fi‑
cam húmi dos de lágri mas. Se o meu Tony esti vesse por perto, 
repreen de ria o filho como pai e como homem. Se ele esti vesse 
aqui, agora, resol ve ria o pro blema do vidro que brado com o pro‑
 prie tá rio do carro, homem com homem se enten dem, ah, se o 
Tony esti vesse perto! 

Mas onde anda o meu Tony que não vejo desde sexta‑feira? 
Onde anda esse homem que me deixa os  filhos e a casa e não dá 
um sinal de vida? Um  marido em casa é segu rança, é pro te ção. 
Na pre sença de um  marido, os  ladrões se afas tam. Os  homens 
res pei tam. As vizi nhas não  entram de qual quer  maneira para 
pedir sal, açú car, muito menos para cor tar na  casaca da outra 
vizi nha. Na pre sença de um  marido, um lar é mais lar, tem con‑
forto e pres tí gio.

Deixo o Beti nho e vou à rua. O pro prie tá rio do carro está 
bravo como uma fera. Espe rava que ele me esga nasse, mas nem 
piou. É daque les que falam fino e não agri dem as mulhe res. 
Apro ximo‑me e peço per dão em nome do meu filho. Digo‑lhe 
que o meu  marido, o Dr. Tony, coman dante da polí cia, irá re‑
sol ver o pro blema. Ele diz que sim, mas sinto que não acre dita 
em mim. Qual é o homem de bem que acre dita nas pala vras de 
uma  mulher deses pe rada?

Um des file de mulhe res vem ao meu encon tro. Con so‑
lam‑me. Dona Rami, as crian ças são assim. Elas falam das crian‑
ças e do vidro par tido. E falam tam bém dos mari dos ausen tes 
que nem cui dam dos  filhos. 

— Esta falta de ordem é falta de homem nesta casa — desa‑
bafo. — O Tony é o cul pado de tudo isto. Sem pre  au sente. Pri‑
meiro foi uma noite de ausên cia,  depois outra e mais outra. 
Tor nou‑se  hábito. Ele diz‑me que faz tur nos à noite. Que 
super visa o tra ba lho de todos os polí cias pois é  quando a noite 
cai que os  ladrões ata cam. Faço de con tas que acre dito nele. Mas 
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os pas sos dos  homens são rasto de cara col, não se escon dem. Sei 
muito bem por onde anda.

— Não és a única, Rami. O meu  marido, por exem plo — diz 
uma vizi nha —, lar gou‑me faz anos e cor reu atrás de uma meni‑
ni nha de  catorze anos, para come çar tudo de novo. Um velho 
que se tor nou  criança.

— O meu tem aque las con cu bi nas que conhe ces, com  filhos 
e tudo — diz outra. — Pen sas que me ralo? 

Olho para todas elas. Mulhe res can sa das, usa das. Mulhe res 
belas, mulhe res feias. Mulhe res novas, mulhe res  velhas. Mulhe res 
ven ci das na bata lha do amor. Vivas por fora e mor tas por den tro, 
eter nas habi tan tes das tre vas. Mas por que se foram  embora os 
nos sos mari dos, por que nos aban do nam  depois de mui tos anos 
de con vi vên cia? Por que nos lar gam como trou xas, como far dos, 
para per se guir novas pri ma ve ras e novas pai xões? Por que é que, 
já na  velhice, criam novos ape ti tes? Quem disse aos  homens  ve lhos 
que as mulhe res madu ras não pre ci sam de cari nho? Oh, meu 
Tony! Que ria tanto que esti ves ses pre sente. Traz‑me de novo a 
pri ma vera. Onde andas tu, que não me ouves?

As  minhas vizi nhas con so lam‑me com his tó rias de espan tar. 
Elas são mães. Para me emba lar a dor, elas con tam‑me his tó rias 
das suas pró prias dores e espi nhos. 

Deli ra mos em mur mú rios de nos tal gia. Nos olhos de todas 
nós, mira gens do  marido que foi e não volta mais. Calar as nos‑
sas angús tias tor nou‑se a nossa bata lha de cada dia. Nesta minha 
rua a maior parte das mulhe res ficou só, os mari dos deci di ram 
aba lar quase ao mesmo tempo. Eu sou a única que ainda vê 
rosto de homem de vez em  quando — só para vir comer e mu‑
dar de roupa. Não há  homens neste  bairro, as mulhe res é que 
gover nam as famí lias, mas  quando a noite cai, veem‑se mui tos 
 homens a  entrar e a sair de algu mas casas como  ladrões, sor ra‑
tei ra mente. São  homens casa dos, com cer teza, e des sas rela ções 
nas ce rão  filhos, mui tos dos quais mor re rão sem conhe cer o pai.

Amor. Tão  pequena, esta pala vra. Pala vra bela, pre ciosa. 
Sen ti mento forte e ina ces sí vel. Qua tro  letras ape nas,  gerando 
todos os sen ti men tos do mundo. As mulhe res falam de amor. 
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Os  homens falam de amor. Amor que vai, amor que vem, que 
foge, que se  esconde, que se pro cura, que se encon tra, que se 
preza, que se des preza, que causa ódios e  acende guer ras sem 
fim. No amor, as mu lhe res são um exér cito der ro tado, é pre ciso 
cho rar. Depor as armas e acei tar a soli dão. Escre ver poe mas e 
can tar ao vento para espan tar as  mágoas. O amor é fugaz como 
a gota de água na palma da mão.

No cora ção da noite resi dem os  sonhos. Umas vezes são 
colo ri dos como as flo res.  Outras, pás sa ros  negros dan çando nas 
tre vas como fan tas mas. Anoi tece, meu Deus, eu tenho pavor de 
uma cama fria.  Encosto a  cabeça no tra ves seiro e conto o  número 
de vezes que morri.  Resisto. Não con sigo acei tar a ideia de ser 
rejei tada. Eu, Rami,  mulher bela. Eu,  mulher inte li gente. Fui 
amada. Dis pu tada por  vários  jovens do meu tempo. Cau sei pai‑
xões incen diá rias. De todos os que me pre ten de ram esco lhi o 
Tony, o pior de todos, que na  altura jul gava ser o  melhor. Vivi 
ape nas dois anos de feli ci dade com pleta num total de vinte e 
tan tos anos de casa mento.

Fecho os olhos e  escalo o monte para den tro de mim. Pro‑
curo‑me. Não me encon tro. Em cada canto do meu ser encon tro 
ape nas a ima gem dele. Solto um sus piro e só me sai o nome 
dele. Desço até ao âmago do meu cora ção e o que é que eu en‑
con tro? Só ele. Tenho por ele um amor puro e per feito, será que 
ele não vê? 

Nin guém pode enten der os  homens. Como é que o Tony me 
des preza assim, se não tenho nada de  errado em mim? Obe de cer, 
sem pre obe deci. As suas von ta des sem pre fiz. Dele sem pre cui dei. 
Até as suas lou cu ras supor tei. Vinte anos de casa mento é um 
 recorde nos tem pos que cor rem. Modés tia à parte, sou a  mulher 
mais per feita do mundo. Fiz dele o homem que é. Dei‑lhe amor, 
dei‑lhe  filhos com que ele se afir mou nesta vida. Sacri fi quei os 
meus  sonhos pelos  sonhos dele. Dei‑lhe a minha juven tude, a 
minha vida. Por isso  afirmo e rea firmo,  mulher como eu, na sua 
vida, não há  nenhuma! Mesmo assim, sou a  mulher mais infe liz do 
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mundo. Desde que ele subiu de posto para coman dante da polí cia 
e o  di nheiro come çou a  encher as algi bei ras, a infe li ci dade  entrou 
nesta casa. Os seus anti gos namo ri cos eram como chuva miúda 
 caindo sobre os  guarda ‑chu vas, não me atin giam. Agora danço a 
solo num palco  deserto. Estou a perdê‑lo. Ele passa a vida a fazer 
com pa nhia às mulhe res mais lin das da  cidade de  Maputo, que lhe 
cho vem aos pés como dia man tes.

Vou ao espe lho ten tar des co brir o que há de  errado em 
mim. Vejo olhei ras  negras no meu rosto, meu Deus, gran des 
olhei ras! Tendo  andado a cho rar muito por estes dias, choro até 
de mais. Olho bem para a minha ima gem. Com esta más cara de 
tris teza,  pareço um fan tasma, essa aí não sou eu. Titu beio uma 
can ção  antiga daque las que arras tam as lágri mas à super fí cie. 
Nessa coisa de can tar, tenho as  minhas raí zes. Sou de um povo 
can ta dor. Nesta terra canta‑se na ale gria e na dor. A vida é um 
 grande canto. Canto e choro. Deli cio‑me com as lágri mas que 
cor rem com sabor a sal, com o maior pra zer do mundo. Ah, mas 
como me  liberta este choro! 

Paro de cho rar e volto ao espe lho. Os olhos que se refle tem 
bri lham como dia man tes. É o rosto de uma  mulher feliz. Os 
 lábios que se refletem tra du zem uma men sa gem de feli ci da‑ 
de, não, não podem ser os meus, eu não sor rio, eu choro. Meu 
Deus, o meu espe lho foi inva dido por uma  intrusa, que se ri da 
minha des graça. Será que essa  intrusa está den tro de mim? 
 Esfrego os olhos, acho que enlou queci. Penso em fugir  daquela 
ima gem para o con forto dos len çóis. Dou dois pas sos em re ta‑
guarda. A ima gem me imita. Dou  outros dois em  frente e fica‑
mos a olhar‑nos.  Aquela ima gem é uma fonte de luz e eu sou um 
fosso de tris teza. Sou gorda,  pesada, e ela magra e bem cui dada. 
Mas os olhos dela têm a cor dos meus. A cor da pele é seme‑
lhante à minha. De quem será esta ima gem que me hip no tiza e 
me  encanta?

— Quem és tu? — per gunto eu.
— Não me reco nhe ces? Olha bem para mim.
— Estou a olhar, sim. Mas quem és tu?
— Estás cega, gémea de mim.
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— Gémea? Não sou gémea de nin guém. Dos cinco  filhos da 
minha mãe, não há gémeo  nenhum. Estou  diante do meu espe‑
lho. Que fazes tu aí?

— Estás cega, gémea minha. Por que cho ras tu? 
Solto da boca uma enxur rada de lamen tos. Conto toda a 

tris teza e digo que as mulhe res deste mundo me rou bam o ma ‑
rido.

— Pode‑se rou bar uma pes soa viva, ainda por cima um co‑
man dante da polí cia?

— Um  marido rouba‑se, nesta terra.
— Não sejas  criança, gémea minha. Ele can sou‑se de ti e 

par tiu.
— Men tes!
Entro em  pânico.  Enquanto eu  soluço a ima gem dan ça. Pa‑

ro de solu çar e fico em silên cio para escu tar a can ção  mágica 
desta dança. É o meu silên cio que  escuto. E o meu silên cio dan‑
ça,  fazendo dan çar o meu ciúme, a minha soli dão, a minha má‑
goa. A minha  cabeça tam bém entra na dança, sinto ver ti gens. 
Es  ta rei eu a enlou que cer?

— Por que dan ças tu, espe lho meu?
— Cele bro o amor e a vida. Danço sobre a vida e a mor te. 

Danço sobre a tris teza e a soli dão. Piso para o fundo da terra 
todos os males que me tor tu ram. A dança  liberta a mente das 
preo cu pa ções do  momento. A dança é uma prece. Na dança 
cele bro a vida  enquanto  aguardo a mor te. Por que é que não 
dan ças?

Dan çar. Dan çar a der rota do meu adver sá rio. Dan çar na 
festa do meu ani ver sá rio. Dan çar sobre a cora gem do ini migo. 
Dan çar no fune ral do ente que rido. Dan çar à volta da  fogueira 
na vés pera do  grande com bate. Dan çar é orar. Eu tam bém que‑
ro dan çar. A vida é uma  grande dança.

Tento, com a minha mão, segu rar a mão da minha com pa‑
nheira, para ir com ela na dança. Ela tam bém me ofe rece a mão, 
mas não me con se gue levar. Entre nós há uma bar reira fria, 
 gelada,  vidrada. Fico angus tiada e olho bem para ela. Aque les 
olhos ale gres têm os meus tra ços. As  linhas do corpo fazem lem‑
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brar as  minhas.  Aquela força inte rior me faz lem brar a força que 
tive e perdi. Esta ima gem não sou eu, mas  aquilo que fui e que‑
ria vol tar a ser. Esta ima gem sou eu, sim, numa outra dimen são.

Tento bei jar‑lhe o rosto. Não a  alcanço. Beijo‑lhe então a 
boca, e o beijo sabe a gelo e vidro. Ah, meu espe lho con fi dente. 
Ah, meu espe lho estra nho. Espe lho reve la dor. Vive mos jun tos 
desde que me casei. Por que só hoje me reve las o teu poder?
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2.

des perto na vã espe rança de receber uma mão cheia 
de cari nho, mas o sol dei xou‑me e par tiu. O meu amor é fugi dio 
como a som bra do sol. Sou uma  mulher der ro tada, tenho as asas 
que bra das. Der ro tada? Não. Nunca com bati. Depus as armas 
muito antes de as empu nhar. Sem pre me entre guei nas mãos da 
vida. Do des tino. Nunca mexi  nenhum dedo para que as coi sas 
cor res sem de  acordo com os meus dese jos. Mas será que algum 
dia tive dese jos?

A minha vida é um rio morto. No meu rio as águas pa ra ram 
no tempo e aguar dam que o des tino traga a força do vento. No 
meu rio, os ante pas sa dos não dan çam batu ques nas noi tes de lua. 
Sou um rio sem alma, não sei se a perdi e nem sei se  alguma vez 
tive uma. Sou um ser per dido, encer rado na soli dão mor tal.

Meu Deus, ajuda‑me a des co brir a alma e a força do meu rio. 
Para fazer as águas cor rer, os moi nhos girar, a natu reza  vibrar. 
Para tra zer ao meu leito a luz de todas as estre las do fir ma mento 
e dei xar o arco‑íris mer gu lhar‑me em toda a sua imen si dão. 

Sou um rio. Os rios con tor nam todos os obs tá cu los. Quero 
liber tar a raiva de todos os anos de silên cio. Quero explo dir com 
o vento e tra zer de volta o fogo para o meu leito, hoje quero 
exis tir.

Des perto ins pi rada. Hoje quero mudar o meu mun do. Hoje 
quero fazer o que fazem todas as mulhe res desta terra. Não é ver‑
dade que pelo amor se luta? Pois hoje quero lutar pelo meu. Vou 
empu nhar todas as armas e defron tar o ini migo, para defen der o 
meu amor. Quero tocar na alma de todas as  pedras do meu cami‑
nho. Quero bei jar grão a grão a areia que tece o solo  fecundo 
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onde me  aleito. Fecho os ouvi dos ao mundo e ape nas  escuto o 
silên cio do meu per curso.  Escuto o som inter mi tente da chuva 
miúda  caindo na  vidraça. 

Penso muito nessa tal  Julieta ou  Juliana.  Mulher  bo nita, ouvi 
dizer. Tem com o meu Tony mui tos  filhos, não sei quan tos. É 
um  segundo lar,  sólido e fixo. Na minha mente cor rem  ideias 
maca bras. De  repente ape tece‑me fer ver um pote de óleo e der‑
ra mar na cara dessa  Julieta ou  Juliana, para eli miná‑la do meu 
cami nho. Ape tece‑me andar à pan ca da ria como uma pei xeira. 
Rezo. Rezo com todo o fer vor para que essa  mulher morra e vá 
para o  inferno. Mas ela não morre e nem o  romance acaba. En‑
quanto ela viver, nunca terei o meu  marido por com pleto e eu 
não o quero divi dir com ela.  Marido não é pão que se corta com 
faca de pão, uma fatia por cada  mulher. Só o corpo de  cristo é que 
se  espreme em gotas do tama nho do mundo para  saciar o uni‑
verso de cren tes na comu nhão de san gue.

Tomo o banho sem  pressa. Ali mento‑me bem para  ganhar 
ener gia. Saio de casa e vou  andando, cha pinhando em liber dade 
pelas estra das chu vo sas. Chego à rua 15 e paro  diante da porta 
20. Faço as pri mei ras com pa ra ções. A minha casa é dos luga res 
mais agra dá veis deste mundo. Cheia de espa ços aber tos. Relva 
farta,  fresca. Flo res em todas as épo cas do ano. Mas esta casa é 
 melhor ainda. Foi cons truída com o  dinheiro do meu  marido, 
por isso é minha. Esta  mulher imita‑me e tenta ser mais per feita 
do que eu. Fico com raiva e toco a cam pai nha.

No curto  momento de  espera eu penso: o que venho fazer 
aqui? A  Julieta ou  Juliana apa rece à minha  frente.  Esforça‑se 
deses pe ra da mente por man ter a calma. Olha‑me e treme com 
um pavor  enorme como se  tivesse visto o rosto de uma ser pente. 
Sente‑se inva dida no seu domi cí lio mas não tem como fugir 
 daquele encon tro. Sabia que era um  ajuste de con tas, que um dia 
tinha que en fren  tar. Con vida‑me a  entrar, o que faço sem gran‑
des ceri mó nias. Ela é gor di nha, meu Deus —  enervo‑me —, a 
cabra está bem ali men tada à custa do  dinheiro do meu  marido. 
 Enquanto a sua res pi ra ção gela, eu  invento uma des culpa atra‑
pa lhada para  aquela  visita.
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—  Senhora  Julieta ou  Juliana?
—  Julieta. Por favor, em que a posso aju dar?
— Venho bus car o meu  marido.
 Invado a casa  quarto a  quarto, vas cu lho, sem pedir  licença, a 

casa é do meu  marido, por isso é minha, sou a  esposa legí tima, 
com con trato assi nado no car tó rio. Olho em todos os lados, 
vejo bri lho e ele gân cia. Esta casa tem jane las mais lar gas,  vitrais 
mais belos, por onde cir cula toda a fres cura. Reco nheço que 
esta casa é de longe  me lhor que a minha, meu Deus, esta casa me 
deixa louca. Em que é que o Tony pen sava  quando cons truiu 
esta ca sa? O que pen sa vam eles de mim,  quando pro je ta vam esta 
casa? E de onde veio o  dinheiro para cons truir e  re chear esta 
casa? Aos meus olhos flo resce o poder do amor proi bido. Todo 
este  fausto me  cheira a falso, tão falso como o amor que cons truiu 
este lar. Num  relance da vista faço o peso e a  medida. Quero des‑
co brir nesta  Ju lieta o que ela tem e eu não tenho. O que faz o 
Tony afas tar‑se de mim e apai xo nar‑se por ela. Ela é mesmo bo‑
nita, con firmo, mas, Deus meu, por mais  bonita que seja não tem 
o  direito de tirar‑me o  marido que é meu.

Olho para a  parede. Um  retrato pen du rado  aumenta a mi‑
nha raiva. Ela e o meu Tony abra ça dos, sor rindo para o mundo. 
Os olhos de ambos pare cem estar fixos em mim,  gozando‑me. 
Em minha casa o Tony não quer retra tos pen du ra dos.  Retrato 
na  parede é coisa de morto, diz ele, mas deixa esta  mulher fazer 
 aquilo o que me  proíbe a mim.

— Minha  senhora, já encon trou o seu  marido?
Ela fala‑me do alto da cate dral por ser mais amada do que 

eu. Eu sofro, quase que morro, como se ela esti vesse a meter‑me 
uma  tesoura de aço na raiz do meu cora ção. Vocês sabem o que 
dói ser tra tada com alti vez por quem vos rouba o  marido? Eu 
não vou dei xar‑me ras te jar  dian te de uma ladra sen ti men tal, não 
posso. Ela é uma  mu lher, eu tam bém sou. Tenho fogo no corpo, 
vou  libertá‑lo,  tenham a santa paciên cia. Vou fazer a prova dos 
nove e sal dar esta conta, olho por olho, dente por dente.

— E  aquele  retrato ali? — per gunto.
— O que tem?
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— Por que é que está ali?
— Com que  direito a  senhora me faz essa per gunta?
Olho bem para a minha rival. Na ima gem desta  mulher a 

morte do meu amor, a causa da minha dor. Por causa dela sofro 
esta soli dão. Ela enfei ti çou o meu homem para tirá‑lo de mim. 
Mas eu não vou deixá‑lo nos bra ços dela, não. Sinto uma carga 
de fel  subindo pelas  minhas entra nhas.  Vomito. A festa  começa.

Pri meiro round: Explo sões de raiva cor rem como tem pes ta‑
des. Lanço sobre ela todas as pala vras inju rio sas deste mundo. 
Com a minha lín gua de sabre nin guém  aguenta. Sur preendo‑me 
a gri tar pala vrões que nunca antes gri tei. Da minha boca cor rem 
obs ce ni da des que nunca jul guei saber. Ela res ponde e o jogo 
 aquece.  Se gundo round: Lanço uma bofe tada à minha rival. Salto 
para cima dela, puxo‑lhe o nariz e ela fica trans tor nada pe la sur‑
presa. Ela reage e  defende‑se com uma força  mágica vinda não 
se sabe de onde.  Esmero‑me na luta e dou gol pes tão valen tes 
como os dos fil mes de kung‑fu. O meu corpo é  pesado e os ges‑
tos len tos. A minha rival é mais leve e mais ágil. Arra nha‑me, 
despe‑me, rasga‑me, morde‑me,  esmurra‑me. Ter ceiro round: 
 De fendo‑me bem, tiro‑lhe a  peruca e arra nho‑lhe a cara.  Quarto 
round: Sinto que estou a per der o com bate. Dou pas sos em reta‑
guarda e  alcanço a rua. A minha adver sá ria per se gue‑me, der‑
ruba‑me, e rebo la mos nas poças de água no meio da chuva. Ela 
crava as unhas no meu pes coço, quase que me estran gula. Os 
 filhos dela, assus ta dos, sol tam gri tos ensur de ce do res. Entro em 
 pânico, sinto que vou mor rer,  começo tam bém a gri tar, a rogar 
que ela me solte.  Liberto‑me.  Quinto round:  Socorro, esta  mulher 
me mata! Na  altura em que tento fugir, levo uma gar ra fada na 
nuca. Vejo estre las no céu  nublado. Sexto round: Fui à  guerra e 
perdi o com bate. Des maio.

Um grupo de mulhe res deixa as casas e vem em  so corro. 
Veio o admi nis tra dor do  bairro e sepa rou‑nos. Eu tento expli car‑
‑me.  Gaguejo. Um  enorme galo  cresce‑me na testa. Nos  ombros, 
cha gas aber tas  vazando san gue. No corpo  inteiro, cama das de 
lama. Nos  lábios a per gunta tei mosa:

— Onde está o meu  marido?
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— Se ele é teu,  devias saber por onde anda.
O meu  estado era tão deplo rá vel que não podia an dar naque‑

las con di ções. A  Julieta levou‑me para den tro de casa. Deu‑me 
banho morno. Fez‑me os pen sos para estan car as feri das. Esco‑
lheu as suas melho res rou pas e me ves tiu como uma prin cesa. 
Lavou‑me a  cabeça e me pen teou o  cabelo. Tem um  grande cora‑
ção, esta  mulher.

Levou‑me à sala e ficá mos  frente a  frente. Ava lio‑a. Tem 
unhas pin ta das e bem tra ta das. Cabe los des fri sa dos e bem cui da‑
dos, coi sas que  comigo nunca acon te cem. O meu Tony  proí be‑me 
de usar ador nos e arti fí cios. Quer‑me pura tal como Deus me 
pôs no mundo. A roupa que ela usa foi feita por uma cos tu reira 
sele cio nada  en quanto eu só uso rou pas de  fábrica e rou pas de 
 se gunda mão. Vas cu lho far dos de roupa usada no mer ca do da 
 esquina para ves tir decen te mente toda a famí lia e pou par di‑
nheiro. Ela veste um  decote atre vido, com os sova cos à mos tra, 
mas a mim o Tony quer‑me ves tida e abo toada como uma  freira. 
O que para mim é proi bido, à outra é per mi tido. Essa con tra di‑
ção me  ofende.

Come ça mos a falar. Fria mente. Deli ca da mente. A minha rival 
abre‑se e conta‑me a sua longa his tó ria. A sua cama é fria como a 
minha. Vive numa soli dão pior do que a minha. Tem cinco  filhos 
como eu e agora  espera o sexto.

— Como é que tudo acon te ceu? — per gunto eu. 
— Ele namo rou‑me de peque nina — ela res ponde sem 

 rodeios, de lágri mas nos olhos. — Dizia‑me que era sol teiro. Só 
 quando engra vi dei é que me falou da exis tên cia de uma  esposa e 
um filho. Mas tra tou logo de dizer que fora obri gado a casar e 
aguar dava uma opor tu ni dade para divor ciar‑se. Fazia pro mes sas 
mara vi lho sas. Os anos pas sa vam. Vi os  filhos a nas cer um a um 
e em cada nas ci mento ele reno vava as pro mes sas de casa mento.

Fico emo cio nada. Arre pen dida. Sinto pena desta  mulher que 
tudo fez para me der ru bar e aca bou aban do nada. Que lutou por 
um amor e aca bou em dor. Que apon tou o dedo no ar e disse que 
era seu o pás saro em pleno voo.

— Há  quanto tempo não o vês?
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— Sete meses.
— ?!...
— Desde que engra vi dei, faz sete meses.
— Sig ni fica que...
— Sim, ele só vem aqui cum prir a voz do  divino cria dor. 

 Semear‑me o ven tre, para  encher a terra no ato da mul ti pli‑
ca ção.

— Ah!...
Deus mol dou o homem e a  mulher num só gesto, mas a 

ges ta ção  humana não se com pleta no mesmo ato. Na pri meira 
etapa o homem  coloca na  mulher o molde da  cabeça. Nos mo‑
men tos seguin tes  coloca o molde do cora ção, da raça, dos bra‑
ços, dos pés e ao longo dos me ses vai com ple tando o corpo 
bloco a bloco. Pobre  Julieta! Ela tem uma  cabeça no ven tre e já 
não tem quem lhe ponha as ore lhas, a boca e o nariz. Pobre fi‑
lho, nas cerá mons tro, sem olhos, nem mãos, nem pés. 

— Por que faz isso con tigo?
— Ele vem só para dei xar  dinheiro e  comida. Toma banho, 

muda de roupa e parte.
A minha rival desce da cate dral, fecha os olhos e baixa a 

 cabeça. Do fundo do ser bro tam lágri mas em cas cata que cor‑
rem como chuva ácida. Pobre  Julieta, o que espe rava ela? Ser 
 melhor do que eu? Infe liz mente mui tas de nós, mulhe res, agi‑
mos assim. Subi mos ao alto do monte e só  quando esta mos no 
ar com preen de mos que não temos asas para voar. Ati ramo‑nos 
do alto do céu para um poço sem luz nem fundo e que bra mos o 
cora ção como um vaso de por ce lana. Tenho pena da  Julieta, que 
treme em vio len tas con vul sões ao ritmo do choro.  Abraço‑a. 
 Conheço a amar gura deste choro e o calor deste fogo. Emo cio‑
no‑me. Soli da rizo ‑me.

O choro é mila groso e varre da alma espi nhos e esco lhos. 
Fico silen ciosa e deixo que o choro  furioso  exerça o seu  efeito 
mila groso.  Depois  embalo‑a. Sofro com ela. Coi tada, ela é mais 
uma  vítima do que uma rival. Foi  caçada e  traída como eu.

— Esta mos jun tas nesta tra gé dia. Eu, tu, todas as mulhe res. 
Só quero que com preen das a minha raiva. Sei que te  agredi sem 
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razão. Trans feri sobre ti as  minhas dores e  mágoas, mesmo sa‑
bendo que a cul pada não eras tu.

— Eu  entendo — diz‑me ela de  cabeça baixa.
— Mas — per gunto —, se não está aqui, onde está, então?
— Nos bra ços de uma ter ceira, tal vez.
— Ter ceira?
— Sim, ter ceira.
— Será?
— Mais nova que nós as duas. Mais bela, dizem. Mais  fresca 

que uma  alface.
— Conhe ces?
—  Conheço. Já andá mos à pan ca da ria umas tan tas vezes.
— Mas...  Julieta, como podes andar à pan ca da ria por um 

 marido que nem  sequer é teu?
— E o que sig ni fica a pala vra teu,  quando se trata de um 

homem?
Gera‑se um  momento de pausa, grave, pro fundo. Desa‑

fiamo‑nos, olho por olho. A  Julieta  revela‑me uma ver dade mais 
cáus tica que uma taça de  veneno. Ter é uma das mui tas ilu sões da 
exis tên cia, por que o ser  humano nasce e morre de mãos  vazias. 
Tudo o que jul ga mos ter, é‑nos empres tado pela vida  durante 
pouco tempo. Teu é o filho no ven tre. Teu é o filho nos bra ços 
na hora da  ma mada. Mesmo o  dinheiro que temos no banco, só o 
toca mos por pouco tempo. O beijo é um sim ples toque e o  abraço 
dura ape nas um  minuto. O sol é teu, lá do alto. O mar é teu. A 
noite. As estre las. Cada ser nasce só, no seu dia, na sua hora, e vem 
ao mundo de mãos  vazias. Penso  naquilo que tenho. Nada, abso‑
lu ta mente nada. Tenho um amor não cor res pon dido. Tenho a 
dor e a sau dade de um  marido sem pre  ausente. A ansie dade. Ter 
é efe me ri dade,  eterna ilu são de pos suir o intan gí vel. Teu é o que 
nas ceu con tigo. Teu é o  marido  quando está den tro de ti.

— Luta mos por que temos coi sas em comum, sabes? — diz 
ela.

— Não, não temos — digo eu —, tenho que reco nhe cer que 
és mais nova e mais  bonita. Mais  sofrida. Para o Tony dei xar‑me 
a mim e amar‑te a ti, deves ser mesmo  melhor do que eu.
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Fico emo cio nada. Esta  mulher tem uma angús tia bem pior 
que a minha. Eu, pelo menos,  conheci o sonho e o altar. Tive um 
 marido sem pre ao lado em cada um dos cinco  filhos que pari. 
Ainda tive o pra zer de  insultá‑lo e culpá‑lo de todas as  minhas 
dores na hora do parto. A  Julieta foi enga nada desde a pri meira 
hora. Nada pior que uma  eterna frus tra ção. 

— Aí é que te enga nas. As mulhe res são dife ren tes no nome 
e na cara. No resto, somos  iguais. Veja mos. Ele enga nou‑te e 
enga nou‑me.  Quando não está aqui, penso que está con tigo e 
vice‑versa. Disse‑te que te amava. Disse‑me que me amava. Esta‑
mos aqui como duas pri sio nei ras  lutando pelo mesmo homem. 
Oh, meu Deus, como eram mara vi lho sas as coi sas que ele me 
dizia. E qual foi o resul tado?  Encher‑me de  filhos e par tir.

A minha cons ciên cia ganha peso de  chumbo. Sinto um sen‑
ti mento doce a bro tar do meu silên cio. Da  janela  aberta vejo o 
céu cin zento e sinto ver ti gens. Tremo de pie dade, de tris teza, de 
ver go nha. Todas as mulhe res são  gémeas, soli tá rias, sem auro‑
ras nem pri ma ve ras. Bus ca mos o  tesouro em minas já explo ra‑
das, esgo ta das, e aca ba mos por ser fan tas mas nas ruí nas dos nos‑
sos  sonhos.

—  Julieta, peço per dão, mil vezes per dão.
Aban dono a rua 15 num táxi cheia de liga du ras e incha ços, 

ves tida com a roupa da minha rival.  Entrei na minha casa sor ra‑
tei ra mente, como uma ladra. A  cabeça doía‑me ter ri vel mente. O 
que houve?, per gun tam os meus  filhos, digo que caí na lama e 
 apresso‑me a  entrar no meu  quarto e mudar de roupa. Corro 
para o espe lho e vejo o meu  estado deplo rá vel. Esta sova calou‑
‑me todas as angús tias. Já não sinto sau da des do Tony. Que ele 
fique onde qui ser até que as  minhas feri das se curem.  Quanto mais 
longe,  melhor. A ima gem do espe lho surge outra vez e ri‑se.

— Espe lho, espe lho meu, veja o que fize ram de mim!
— Fize ram‑te o que mere ceste, amiga minha. 
— Achas que fiz mal?
— Agre diste a  vítima e dei xaste o vilão. Não resol veste nada.
— Ah!
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Tomo uma aspi rina e  coloco um saco de gelo na testa para 
bai xar o  inchaço. Sento‑me na  cadeira em segu rança, e res piro 
fundo. Uf, mas que sova tão  valente eu levei! Toda esta revo lu‑
ção come çou com a his tó ria do Beti nho. Vidro que brado é mau 
 agoiro, con firma‑se a sabe do ria popu lar.

Canto a minha can ção pre fe rida para espan tar a soli dão. 
Den tro de mim  cresce a von tade de dei xar tudo. Di vor ciar‑me. 
Estoi rar este lar pelo ar. Pro cu rar um novo amor, tal vez. Mas 
não. Não, não largo o Tony. Se o deixo, nesta cama dor mi rão 
 outras mulhe res, não vou sair daqui. Se eu me divor cio o meu 
 marido vai casar com a  Julieta ou com tan tas  outras, não vale a 
pena sair daqui. Se eu vou, os meus  filhos serão cria dos por 
 outras, come rão o pão amas sado pelas mãos do diabo, não posso 
sair daqui.
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