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1. As avestruzes e o peso

As avestruzes têm cerca de dois metros e meio de 
altura e cento e quarenta quilos de peso. Não se tem essa 
noção. São uns bichos enormes. Quando levantam to-
talmente o pescoço ficam a uma altura de dois metros e 
meio; mais de meio metro, portanto, acima da cabeça de 
um homem muito alto. As avestruzes são as maiores aves 
do mundo e os seus ovos pesam, em média, um quilo e 
meio; um quilo e meio é mais ou menos metade do peso 
de um bebé. O peso enorme das avestruzes impede-as de 
voar, apesar de terem asas. As avestruzes correm a gran-
de velocidade e quando correm utilizam as asas para se 
equilibrarem e para direccionarem a corrida, como se 
fossem um leme. Chegam aos setenta quilómetros por 
hora. Em cada pata têm dois dedos fortes e podem pon-
tapear com uma certa violência animais que as ataquem. 
Mas, em definitivo, é o bico das avestruzes a parte mais 
perigosa e ameaçadora. Está provada a existência, no 
passado, de aves semelhantes às avestruzes mas ainda 
maiores — com cerca de três metros e pesando duzentos 
e cinquenta quilos.
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2. O Comboio, a Avestruz e Ber-lim — três amigos

Ber-lim leva atrás de si a Avestruz que acabou de co-
mer parte do cérebro da Mulher-Ruiva.

No bico da Avestruz, ainda vêm agarrados alguns 
cabelos ruivos. Ber-lim não tem medo da Avestruz, até 
porque ela está, pelo menos de momento, saciada. Além 
disso, é conduzida com uma corda que ele lhe colocou à 
volta do pescoço.

E se a Avestruz não fosse um animal de formas tão 
características e singulares podia, ao longe, aquele pe-
queno cortejo ser confundido com um Combatente que 
leva simplesmente atrás de si um prisioneiro com uma 
corda ao pescoço.

Ber-lim atravessa parte da cidade com a Avestruz 
atrás de si e dirige-se a uma das estações de comboio. No 
cais, inúmeras pessoas preparam a partida. Ber-lim tem 
dois bilhetes — quis comprar um bilhete para o animal. 
O que lhe interessa é ter espaço, que ninguém se intro-
meta entre ele e a Avestruz.

Foram para os seus lugares. Ber-lim, de quando em 
quando, puxa a corda com força obrigando a Avestruz a 
manter-se quieta. 

As pessoas iam entrando, olhando para o bilhete 
que traziam na mão, conferindo os números que exis-
tiam nas cadeiras e sentando-se. A Avestruz causava al-
guma curiosidade, mas não espanto. Em poucos minu-
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tos, nos diferentes assentos, as pessoas embrenhavam-se 
nos seus assuntos e esqueciam.

Ber-lim tinha um objectivo: queria que, também ela, 
a Avestruz, ficasse louca com a Velocidade do Comboio.

O Comboio arrancou. Ber-lim começou a tremer, a 
Velocidade foi aumentando.

Ber-lim olhou para Avestruz, fixou-se nos olhos dela 
— era dali que vinha tudo. Era ali que se veria o resulta-
do da viagem.

Os olhos da Avestruz: gigantes, talvez três vezes o 
tamanho do olho humano, pareciam muito atentos, 
como se observassem tudo e, de certa maneira, soubes-
sem tudo. Ber-lim fixou-os uma última vez antes de ser 
atirado para trás pela Velocidade do Comboio. A partir 
daqui não se lembra de mais nada.

A Velocidade do Comboio é enorme, indescritível.

Chegaram ao destino. No destino existiam peque-
nas capelas onde as pessoas podiam ir agradecer o fac-
to de terem chegado sãs e salvas. Ber-lim nunca entrara 
em nenhuma. De qualquer maneira, com uma Avestruz 
nunca o deixariam entrar. Ou sim? Mas não ia entrar 
com a Avestruz na capela.

Estava ainda no cais da estação. Fixou a Avestruz: 
os olhos pareciam normais, como no início da viagem. 
Observou com minúcia aqueles olhos gigantescos. Pare-
ciam mesmo não ter sofrido alteração.

Ber-lim começou a andar e puxou a corda — a Aves-
truz seguiu-o. Três, quatro, cinco passos, até que, subi-
tamente, aquelas longas e finas pernas começaram a tre-
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mer, a cambalear, como se a Avestruz estivesse prestes a 
dobrar os apoios e a cair. De súbito, caiu mesmo — as 
duas pernas cederam como talas de madeira que de um 
momento para o outro se quebram.

Ber-lim puxa a Avestruz, segurando-a pelo corpo 
grosso e fazendo força para cima. A ave faz força com as 
patas e parece estar quase a levantar-se, mas vai abaixo. 
Ber-lim tenta levantá-la de novo e ao longe pode parecer 
que uma velha senhora acaba de cair no cais e um jovem 
solícito a tenta levantar do chão.

Ber-lim tenta uma e outra vez, depois desiste. A 
Avestruz tem um peso enorme. Ber-lim olha de novo 
para a Avestruz, que está agora sentada no chão, como 
se à espera de alguma coisa. Está louca, pensa Ber-lim.


