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ADVERTÊNCIAS

1. Lamentavelmente não comparecerá neste livro 
qualquer tipo de felino, e aqueles que se introme-
teram entre as linhas, contra a vontade da autora, são 
pardos, quase vultos, irrelevantes para a história, 
passos mansos e insonorizados, de cujas patas não 
chega a despontar garra.

2. Nenhum animal foi maltratado durante a es-
crita deste romance.





“Queixa-te coxa-te desnalga-te desalma-te
Não se pode morar nos olhos de um gato”

Alexandre O’Neill, Poema do desamor

“Tentemos então ver a coisa ao contrário
do ponto de vista de quem não chegou

pois se eu fosse um preto chamado Zé Mário
Eu não era quem eu sou”

José Mário Branco, Canto dos torna-viagem

“É muito raro, mas às vezes acontece.”
João Manso-Pinheiro, quatro anos
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Olhem, que vos digo eu, a iniludível providência na que-
da de um pardal. Ou de outro pássaro qualquer. O céu que 
se abate debaixo dos nossos pés, tumulto impávido, que 
vos digo eu, mulher de pau invertida, ao mar arremessada. 
Olhem os meus peitos rasos de donzela por entre um ras-
gão nas vestes, molho de trapos insuflados, Ofélia louca e 
desgrenhada, as minhas pernas de idosa, ao alto, encardidas 
dos séculos e do unto baboso dos dedos de tantos homens, 
que as percorreram lascivos de devoção, que aqui largaram 
as marcas abertas de pus e sangue, a deixar um lastro de fel 
por minhas coxas acima, olhem, que vos digo eu, o último 
olhar lânguido que lhes deita um moribundo...

Ai, dona fea, fostes-vos queixar que vos nunca louvo em 
meu cantar...
Olhem as minhas pernas de santa de pau embarcada, poli-
das por plaina diligente,

insistente,
que nunca nenhum homem as conseguiu apartar, firmes, 
profanadas apenas pelos bichos que se enterram e conso-
mem, valho-lhes mais a eles, velha, sandia e carunchosa, 
do que aos penitentes que me rogam louvores e preces, a 
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remoerem queixumes mal anoitecidos debaixo de línguas 
pútridas,

indecentes.
Bebam daí a vossa sorte, pelas sete dores de Maria, pelas sete 
vagas do mar. Que cada um sabe de si, negra morte vos sur-
preenda. E cedo morram na forca, aqueles a quem o mar não 
cerra a boca. Olhem, que vos digo eu. Me levam as águas e 
é de meu grado. E que abocanhe o peixe aquilo que vê, já 
os meus pecados se dissolverão. E nem ao Senhor eu peço 
conselho. Aqui no mar não é o seu reino. Olhem agora, vos 
digo eu, que não poderia haver melhor. Liberto-me das vos-
sas manhas, purifico-me das vossas mazelas, apaziguo-me 
dos vossos pesares, dos vossos escarros de raiva, dos vossos 
vómitos de vilania, dos vossos enjoos de embarcadiços, que 
sempre clamam pela santa, Nossa Senhora de Todas as An-
gústias, quando o céu vos cai aos pés,

ora pro nobis.
Deixem-me agora os ouvidos prenhes de lamúrias vãs, que 
não vos posso acudir, piratas, bucaneiros, flibusteiros, ne-
greiros, remelentos, entronchados, que não há barca que 
aguente males tão torpes no mundo, ide-vos e me desam-
parades, cornudos, fideputas, samicas de cagamerdeiros, má 
rabugem que vos dê...

Dade-m’alvíssaras...
Que o mar é rude e grosso, mas leve para a madeira. Mulher 
tronco não o receia, que vos digo eu, que o loarei toda a vida. 
E vede como vos quero loar,

ó mar.
O seu sopro já me liberta a cabeleira, costurada por caridosos 
dedos, de fios entrançados de cabelo de índia, arrancado o 
escalpe, a moça ainda viva, estuprada por mais de vinte, dei-
xada de rojo num charco de sangue, sémen e lama, na retina 



11

da exânime nativa ainda aprisionado o pasmo daquele bando 
que lhe assomou ao caminho, pálidos seres com bocarras que 
borbulhavam palavras e cuspo e muitas mãos peludas, ara-
nhas tenebrosas a percorrerem-lhe o corpo, convulso...

Já não têm que beber, já não têm que tragar, sobe, sobe 
marujinho àquela gávea real.
Famintos andam os homens do porão, a enterrar os dentes 
nos próprios braços ou na carne de outro braço que a boca 
alcance, membros empeçonhados dos ferros que os agrilho-
am, tementes andam os que empunham os chicotes, que se 
sente o clamor a rugir lá de baixo, a crescer, a rebentar, lava 
humana em espasmos de clamor, a revolver-se sobre si pró-
pria, a agitar-se debaixo dos nossos pés, sem encontrar saí-
da, e que nenhuma crosta pode conter. Olhem, que vos digo 
eu. Que mal é este na barca, pior cem anos do que a peste. 
Dez dias sem lhe dar o vento, no pavor da calmaria, a água 
dos tonéis a minguar. Leva-se a santa para a proa, atada ali a 
gretar, nem um fio do meu cabelo o vento fará levantar. Uma 
missa de almas, o grande criador do universo nos dê bom 
vento. Tende piedade de nós. Sancta, Mater, Virgo e Regina! 
Que o tédio é pegajoso como visgo das flores amarelas de 
Mato Grosso do Sul, terra de índios kaiowás.

Ide-vos e me desamparades!
Pois, pois, que vos digo eu, a grande linha não se há-de 
passar. Passará, não passará, põe-se o navio em silêncio de 
claustro de trapistas. A nau alterosa de castelos, de velas re-
colhidas, murchas como mamas de anciã, parece um tripé 
desamparado de um pintor há muito desprovido de inspi-
ração. Não saem os passageiros das cabines, remete-se o ca-
pelão ao seu recato, que já não lhe sobram mandos, não se 
escuta o grito dos oficiais, nem o salmonear dos marujos, 
nem o sibilar do vento no mastro e na cordoalha. Apenas o 



12

estalar do navio e o fragor dos cativos, como tosse seca que 
se torna cavernosa,

tormentosa,
revoltosa,

que a todo o momento pode soltar a expectoração que nos 
vai ultrajar a todos. Já a sinto, num rumorejar de entranhas 
que se puxa e cospe. Escura e glutinosa como o rancor. Que 
bom solo é este, as pranchas do convés, para germinar o 
ódio. Cada gota de suor é uma semente de asco, cada gota de 
sangue de escravo flagelado é cultivo de abominação, cada 
gota de lágrima de grumete amedrontado é adubo de male-
volência. E eu já vejo as raízes de peçonha que se alastram 
até ao casco e o matagal daninho de repulsas que floresce, 
lustroso, entre as frestas rangentes de cada tábua. Que tris-
te desventura, que mal é este que a muitos toca, que já vou 
como minhoca que puseram a secar? Até a mim, feita de 
pau, me tremem as carnes de ver a aflição alheia a enroscar-
-se no navio, o encontro das nuvens negras para a tempesta-
de perfeita, o torvelinho de mil gatos pardos,

eriçados,
emaranhados,

num tumulto de garras afiadas que não se olha nem ouve, 
apenas agoura.
Triste de quem não cega em ver. Andam todos com o credo 
na boca, ferve-lhes o sangue negro em ebulições que o demo 
há-de beber...

Que má hora vos paristes, mãe da filha do ruim!
Nas tempestades temem-se as vagas traiçoeiras, as ventanias 
rijas, todas as forças de mil braços de um só corpo a aguen-
tar os cabos irados. Na acalmia os homens temem-se uns 
aos outros, a fome de um reflecte-se no olhar do do lado, 
desconfia-se, desviam-se os assuntos, calam-se os intentos, 
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engolem-se os suspiros, bebe-se em seco... Olhem ainda 
agora, vos digo eu, pequenas movimentações, passos cau-
telosos, congeminações ciciosas. Doridas vão as queixadas 
de sugar couro seco. Não há comida, encolhe-se a ração, os 
marinheiros mastigam o ar, procuram peixe,

o pão do mar,
usam como isco as suas próprias fezes, invejam a mistela 
enviada lá para baixo, dada aos escravos do porão. Há três 
cavalos a bordo, valem mais do que toda a carga, é zeloso o 
capitão inglês, mais depressa mandaria borda fora todos os 
cativos clandestinos que só lhe trazem pesares e inquieta-
ções, do que estes três animais de puro-sangue. Render-lhe-
-ão bom dinheiro, assim que um seu compatriota lhes puser 
arreios, dezassete libras esterlinas nos bolsos, e assenta pra-
ça, a última viagem, lança âncora em terras sem areias nem 
sal, uma índia para companhia e há-de voltar a sua casa de 
costas para tanto mar,

tanto mar
de aziagos, pelejas e tormentas. Isto digo-vos eu, que lhe 
escutei os pensamentos enquanto ele fazia que orava, aos 
meus pés ajoelhado. Com um olho na santa, dois dedos no 
peito em sinal da cruz, e a ideia na índia que meu cabelo lhe 
faz lembrar.

Tem-nos, aos três cavalos, luzidios, alimentados a feno e 
palha, que não lhes falte nada, escovados com água do mar, 
à sombra de telheiro de lona, guardados por um moço de es-
trebaria que, de tanto dormir com eles, já cheira como eles e 
relincha quando fala. Os cavalos raspam os cascos no sobra-
do, de tédio e inacção. Não os quer o capitão passeados pelo 
convés, como no início da viagem, notou a cobiça nos olhos 
e a fome nos dentes dos marinheiros. E o rapaz... queime-me 
o Senhor os bicos das mamas se nunca lhe dei protecção nas 
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minhas preces, deformado como uma praga, estúpido como 
uma leguminosa, que eu, de tantos anos embarcada, de tan-
to escutar brados de homens do mar, também em mim criei 
superstição. Quem vê o mar não o conhece, olha e sente-o, 
só não o pode saber. Ele tem obscuros mistérios, medonhos 
intentos, que não quereis desvendar. Porque é sempre reno-
vado e em novas formas se apresenta, ora se revolve como 
monstro eriçado de picos e corcovados, ora se amaina em 
funesta planície e navegamos num olho de homem morto, 
na horizontal, distendido e sem viço. Um mar seco de deser-
to. Tórrido presságio. Por isso, digo-vos eu, não o desafieis.

E tu, tem-te, ó moço,
a deixar um travo a estrume sempre que passa e a roçar a 
corcunda para se coçar nas amuradas, como um cão tinho-
so, e com a cara tão picada de bexigas que parece o mar 
quando chove.
Aos homens complica-lhes os nervos o intruso, nem passa-
geiro nem oficial, nem marinheiro nem prior, nem escravo 
nem capataz, peça sobeja em tabuleiro flutuante. A mim não 
me puxa a compaixão, estou do lado deles, homens ruins de 
gengivas rotas, sou eu a mulher que têm durante as traves-
sias, mulher incompleta e de pau, a quem entregam todos 
os terrores,

todos os clamores,
a quem acendem velas e renovam promessas. Sou eu que 
sei dos seus últimos cuidados, quando perdem um pé neste 
mundo e entram com o segundo num outro. Homens rudes, 
que arregaçam as mangas e mostram as cicatrizes, as tatua-
gens, corpos martirizados, tornam-se outra vez tenros, ini-
ciais, limpos e pequeninos e chamam pela mãe. Ninguém, 
só eu, os consegue ouvir na transição. E se do mar abalam, 
mortificados de tantas fadigas, padecimentos, disenterias e 
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pestilências, procuram-me na igreja, impregnam-me de bei-
jos e incensos e ficam à porta, homens de madeira, como eu, 
de pele curtida e cara de paisagem inóspita, à esmola, de pé.

Porque ninguém tem compaixão por homens sentados.
Não te aliviarei as feridas, ó moço malparido, quando vieres 
até mim, esfregar essa excrescência de carnes e ossos no meu 
altar. Não esqueças que mar também é espelho. E a ele podes 
ofender.

Revolve-lhe as profundezas, ele cometerá loucura.
E o oceano é demasiado imenso para de um só se vingar. 
Pena um, penam todos, que o mar não é de pinçar peniten-
tes, que importância pensas que tens tu, ó moço?

Mais disto não te podereis gabar, que se m’eu faço bom 
cantar.
Pobres dos cavalinhos, não são assuntos da minha compe-
tência, que a mim bem me basta ser santa de homens, bem 
melhor valera ter noutros meu patrocínio, que pressintam 
como eu e não se possam queixar. A mim deixaram-me a 
boca muda, lábios cerrados num sorriso cor de damasco, 
inerte e complacente, a eles açaimados de palavras, que disso 
não têm culpa os freios e as embocaduras. Desassossegam-
-se no estábulo improvisado, galinhas alvoroçadas com ra-
posa nas redondezas, já tinham também os cavalos lido a 
fome nos olhos dos marinheiros. Nunca mostreis um copo 
de água a um afogado, nem uma corda a um enforcado, que 
vos digo eu. Nem o couro fresco a quem o acabou de provar 
crestado. Já foi o moço apanhado, manietado de pés e pul-
sos, vejo daqui o que pressinto, e ainda nem ele atinou com 
o que lhe aconteceu, são sombras que se movem na noite, 
e não homens, que de navalha veloz retalham um dos ani-
mais, o que estava mais a jeito. Esgueiram-se, ágeis como só 
as sombras sabem ser, decepam a cauda e duas orelhas, e um 
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ainda volta atrás para ir buscar mais uma talhada do lombo. 
Desperta o moço num alvoroço, o olho vesgo intumescido, 
desorienta-se, a corcunda desequilibra-o, cai outra vez, que 
as pernas arqueadas não são do balanço do mar, mas de os 
bichos montar. E lá trepa aos aposentos, de vela à frente a 
alumiar, lamentoso, com menos dor do que medo, dar par-
te do sucedido ao capitão. Fizera bem em ter mais medo, o 
capitão logo ali lhe arreia, que prestança lhe tem o medonho 
guardador de cavalos se não cumpre a única tarefa a que foi 
destinado? Já vai de luzerna apreciar os estragos, seguido de 
dois oficiais e do passageiro de cabelos de açúcar mascavado 
que logo sugere, perante a agonia do animal, manco de duas 
orelhas, de uma cauda e ainda de um naco de carne no lom-
bo, a morte por misericórdia. Ele, eu bem o sei, o peso da 
morte lenta de um animal lhe traz a consciência enlutada. 
Parece sensata a sugestão, já não tem nenhum valor e sangra 
tanto que nem sobreviverá ao dia seguinte. Está intransigente 
o capitão, vejo-lhe a vingança nos olhos e não é verde como 
a inveja, nem vermelha como a raiva, mas roxa, como o pano 
de cobrir o cálice, que já vem transbordando de sangue co-
agulado. E quase se atira ao venerável passageiro, que com 
tanta contenção se lhe vinha dirigindo a viagem inteira. Para 
não lhe afinfar um sopapo, descarrega outra vez no moço, 
duplamente curvado, ao peso da corcunda e da pancada.

Ninguém sai dali, está visto, amanhã, ao raiar do dia, ele 
mesmo se encarregará de encontrar os culpados, tratantes, 
canibais, vão pagar caro, que gentes selvagens só se aquie-
tam com selvajarias, e a santa, Nossa Senhora de Todas as 
Angústias,
sou eu,

vai abençoar.
Tenho de acudir às raposas que me encomendaram o suces-
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so da empreitada e agora ao dono das galinhas que espera 
de mim a justiça, também se pode chamar retaliação, é uma 
questão de perspectiva. E quem me dera a mim livrarem-me 
da auréola. O raio da tempestade não foi criado para alumiar, 
mas para atiçar. Que Deus é este que ninguém entende?

Se os deuses não dormem, porque os sonham os homens?
Quem nasceu para rastejar nunca poderá voar. E eu, do meu 
sorriso de beatitude, compadecido, só me apetece abrir as 
pernas de cigarra velha, talhadas em madeira de larício, des-
bragar o manto, escarrapachar-me no alto do mastro, pe-
lourinho desta barca do cornudo que ousa singrar o peito 
paciente do mar, e dali lançar impropérios, com a cabeleira 
índia solta, a gritar à Lua, que é o sol das estátuas nuas, in-
decorosas. Antrecosto de carrapato, excomungados nas er-
guejas, per caguem no sapato caganitas de coelha, filhos da 
grande aleivosa...

Vossa mulher é tinhosa e há-de parir um sapo chantado 
no guardanapo.
Vai um século que ando nisto, ai os meus filhinhos quem 
nos há-de ajudar, ai a minha pobre mãe que não a tem quem 
a possa auxiliar, ai que me arde o coto, levem-me o braço, 
salve-me o resto, salve-me o corpo, salve-me a alma, rogai 
por nós, nós vos bendizemos e vos agradecemos por todas 
as graças que nos concedestes... 
A todos vos levo nos meus ouvidos.
Aos negros lá de baixo, apertados, suados, que pensam que 
já vão mortos, embalados noutro mundo, suspenso num 
olho de defunto, e se se esquecem do susto e do pavor é por-
que a fome e a sede lhes faz lembrar que a vida é obrigação. 
Condenados à vida num túmulo navegante. Soubessem eles 
a graça que lhes é concedida, não se pode duas vezes morrer, 
resgatados das brenhas das etiópias, a sorte de contactarem 
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com a civilização e a salvação eterna. Não é miséria nem 
cativeiro, é milagre!

Ámen.
Aos homens cá de cima, que rogam por vento e investigam 
sinais de brisa nos meus cabelos à proa. Ao capitão que mas-
tiga a raiva de noite, num ranger de trituradora durante o 
sono, e a cada viagem vão mais moídos os dentes, rasteiros 
às gengivas. Ao passageiro, o homem de cabelos de açúcar 
mascavado, que fala baixinho, escuto-lhe os rumores de uma 
dor sem fundo, vem até aqui o eco das pedras que ele vai 
largando nos abismos soturnos que carrega em si, a velhice 
passou-lhe do coração para o rosto, vejo-o de rugas tão vin-
cadas pela culpa que lhe acrescentam dez ou vinte aos anos 
que tem. À rapariga que viaja também com uma dor inte-
rior, que já troca os dias pelas noites, de dia anoitece, de noite 
amanhece, desfalecida pelos cheiros fétidos, pelo tédio e pela 
saudade que lhe desdobra o peito e lhe consome os pensa-
mentos a toda a hora, um chão carcomido pelo bicho-carpin-
teiro, sem descanso. Se a calcam com força, ela desfaz-se, so-
bra dela a poeira dos ossos, como um dejecto de hiena, seco 
e branco das presas que mastigou até ao esqueleto. Parece 
um pássaro deixado ficar para trás pelo bando que migrou. 
Adormece quando calha, com cartas nas mãos translúcidas, 
tão débeis, tão húmidas, e resguarda uma palidez de espuma 
suja, fechada dias a fio na cabina, que metade da tripulação 
nunca lhe põe a vista em cima, porque ela sai, e só eu o sei, 
quando não escuta rumor e pensa o navio adormecido, pés 
descalços, desloca a sua leveza até à amurada, lança ao mar 
folhas escritas em letra miudinha, debruça-se a contemplar 
o papel a empapar-se, a caligrafia a dissolver-se, até o luar 
se desinteressar pela correspondência ensopada e começar a 
iluminar outras partes, as franjas do seu xaile, os filamentos, 


