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O distante perde distância  
quando se vai lá. Os lugares 
mais longínquos são aqueles 
onde nunca se esteve.

Quando já se foi a um lu-
gar, mesmo que seja preciso 
atravessar o planeta, fica a 
saber-se que é possível fazer 
esse caminho. Deixa de per-
tencer ao desconhecido sem 
detalhes, ganha formas im-
previstas. Há vida lá como 
há vida aqui.
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1
Numa das caixas de plástico, estava a cabeça de um bebé. 
Noutra caixa, estava o pé direito de uma criança, cortado 
em três partes. Havia ainda duas caixas com pedaços de 
pele tatuada e, na última, estava um coração humano.

As cinco caixas de plástico foram embaladas em três 
pacotes, deixados nos correios do Centro Comercial MBK, 
junto à Siam Square, e endereçados a três moradas de Las 
Vegas — Eugene Johnson, 3070 W Post Road; R. Jene, 2697 
Ruthe Duarte Avenue; e Ryan Edward McPherson, 2913 
Bernardo Lane.

Essas encomendas foram despachadas como “brin-
quedos para crianças”, mas não chegaram a sair de Ban-
guecoque.

2
Os olhos do pássaro eram dois pontos cravados no negro 
absoluto — como se existisse uma noite enorme por detrás 
deles, como se aqueles pequenos pontos fossem a única co-
municação entre este mundo e essa noite infinita.



10

No interior da gaiola, o pássaro não tinha para onde 
fugir do medo — todos os seus instintos estavam contra-
riados, a sua experiência não lhe dava garantias do que ia 
acontecer.

Eu segurava a gaiola com as duas mãos, era de ma-
deira leve. O seu peso continha o próprio pássaro — gra-
mas de pânico. À volta, tudo era muito mais pesado — os 
blocos de pedra do templo Wat Traimit, muros de pedra, 
degraus de pedra que chegavam lá a cima, ao altar do Buda 
de Ouro, Phra Maha Suwan Phuttha Patimakon, a maior 
estátua de ouro maciço do mundo, cinco toneladas e meia.

Até o ar era pesado — espesso, húmido, quente como 
sopa, como tom yam picante, erva-príncipe —, até o céu 
era pesado. O fumo do incenso subia ao céu, misturava-se 
com ele, tingia-o. Banguecoque inteira subia ao céu — ave-
nidas cheias de trânsito, milhões de vozes. O templo Wat 
Traimit fica na Chinatown, no centro de um labirinto. A 
única saída, parecia-me, era o céu.

Abri a porta da gaiola. O pássaro encolheu-se durante 
alguns instantes, com medo do firmamento, conhecendo o 
seu tamanho melhor do que eu. E, de repente, saiu dispara-
do. Não deu tempo ao Makarov de tirar a fotografia.

A meu pedido, o Makarov estava de máquina prepa-
rada para registar o instante em que eu soltasse o pássa-
ro — libertador vaidoso de pássaros —, mas esse segundo 
passou demasiado depressa. Apenas conseguimos levantar 
o pescoço e vê-lo desaparecer.

No budismo tailandês, a ideia de karma deu origem à 
ideia de fazer mérito. A ideia de fazer mérito deu origem à 
libertação de pássaros. A libertação de pássaros gera positi-
vidade que, mais tarde, regressará ao seu autor.

A lógica é deturpada quando se sabe que, antes, esses 
pássaros eram livres. Foram capturados e presos apenas com 
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o propósito de serem vendidos — cem bahts — e soltos.
Mas, naquele momento, eu não pensava nisso.

3
Ainda sou capaz de sentir o cheiro da loja do senhor He-
lio doro. Subia o degrau e dava um passo no seu interior 
— artigos para toda a família, empilhados no chão, arru-
mados em prateleiras, suspensos do teto por cordéis, ex-
postos em vitrinas de vidro que o senhor Heliodoro abria 
com uma chave. A loja cheirava à mistura de muitas peças 
novas, às suas cores — rolos de tecido que media com um 
metro de madeira, baldes, vassouras, esfregões de palha-
-de-aço, brinquedos no Natal, tubos de cola, tesouras, cal-
çadeiras, atacadores, formas de bolos. A pouco e pouco, as 
mulheres compravam o enxoval das filhas na loja do se-
nhor Heliodoro.

Eu tinha menos de doze anos — a idade do meu filho 
mais novo —, chegava com algumas moedas, talvez com 
uma nota de vinte escudos, subia o degrau e dava um passo 
no seu interior. O senhor Heliodoro sabia que era guardião 
de um vasto tesouro. Acertava os óculos na cara e, desinte-
ressado, contava os trocos que eu pousava no balcão. Esse 
era dinheiro que tinha guardado de visitas a casa da minha 
madrinha, que ela selecionava com solenidade do porta-
-moedas.

Demorava a escolher uma gaiola — testava as molas 
da porta, comparava as cores. Poucos dias depois, aquelas 
grades de plástico estariam ocupadas por um grilo apanha-
do nos campos à volta da carpintaria do meu pai, ao longo 
da estrada do campo da bola.
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Em tardes enormes de primavera ou verão, demorava-
-me a observar esses animais — as antenas, a cabeça re-
donda, brilhante, e o relevo das asas, esculpido com pa-
drões. Dava-lhes folhas de alface e limpava-lhes a gaiola 
onde, um dia, apareciam mortos.

4
O coração tinha a marca de uma facada. O pé tinha sido 
cortado horizontalmente em três partes. A cabeça do bebé 
tinha os olhos fechados, como se o tivessem contrariado 
antes de adormecer. Num dos quadrados de pele estavam 
tatuados símbolos mágicos e budistas — chamados sak 
yant —, no outro estava um tigre.

Não foi possível identificar a quem pertenceram os 
restos humanos encontrados nas caixas, estavam submer-
sos em formalina há demasiado tempo. O jornal The Na-
tion, de 17 de novembro de 2014, segunda-feira, referia 
que, com muita probabilidade, foram roubados do museu 
médico do Hospital Siriraj, em Banguecoque — o maior e 
mais antigo hospital do país.

A polícia afirmou que a cabeça, o pé, o coração e os 
retângulos de pele tatuada foram comprados no mercado 
Khlong Thom. Por seu lado, os suspeitos declararam que, 
quando encontraram aqueles pedaços de corpo humano, 
estavam a passear de tuk-tuk num lugar que esqueceram; 
então, por brincadeira, decidiram enviá-los para amigos 
nos Estados Unidos, só para assustá-los.

Quando tinham vinte e poucos anos, os dois suspei-
tos criaram, produziram e realizaram os vídeos Bumfights. 
Ryan Edward McPherson e Daniel Tanner tornaram-se 
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conhecidos na internet por terem filmado, na Califórnia 
e em Las Vegas, uma série de quatro filmes com pessoas 
sem-abrigo. Em troca de dinheiro, álcool ou comida, esses 
sem-abrigo lutam entre si ou fazem acrobacias que, inva-
riavelmente, acabam mal.

Ruffus Hannah e Donnie Brennan eram sem-abrigo, 
alcoólicos e amigos. Protagonizaram algumas das cenas 
mais conhecidas dos quatro filmes da série Bumfights. Du-
rante as filmagens, Hannah bateu em Brennan com tanta 
violência que este partiu uma perna em dois pontos e pre-
cisou de intervenção cirúrgica. Hannah, por sua vez, sofre 
de epilepsia devido à sua prestação nestes vídeos, que in-
cluiu atirar-se por escadarias num carro de supermercado 
ou, repetidamente, lançar-se de cabeça contra paredes e 
portas de metal. Também foram pagos para fazer tatua-
gens. Hannah tatuou a palavra “Bumfights” nos dedos, 
Brennan tatuou-a na testa. Em média, os homens recebe-
ram dez dólares por cada uma dessas “façanhas”.

Outras cenas dos filmes, com outros protagonistas, 
incluíam viciados a apanharem pedras de crack em lugares 
de difícil acesso, perigosos, ou a incendiarem os próprios 
cabelos, ou a arrancarem os próprios dentes.

Em 2003, surgiu um pouco habitual gangue de jovens 
brancos, de famílias da classe média, chamado 311 Boyz 
que, influenciados por esses vídeos, começaram a perseguir 
os sem-abrigo de Las Vegas e a filmá-los. Esse gangue che-
gou a ter cerca de cento e quarenta membros.

Após um processo em tribunal, os produtores de Bu-
mfights foram condenados a pagar a Hannah e a Brennan 
uma quantia em dinheiro. Esse valor nunca foi tornado 
público, mas supõe-se que tenha sido considerável, uma 
vez que os vídeos proporcionaram muitos milhões de dó-
lares em vendas.
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Na Tailândia, o interrogatório foi sempre acompanha-
do por um representante da embaixada dos Estados Uni-
dos. Os dois suspeitos foram colocados em liberdade, com 
a garantia de que regressariam para mais averiguações na 
semana seguinte.

No momento em que escrevo, o seu paradeiro é des-
conhecido.

5
Farang é a palavra que os tailandeses usam para se referir 
aos estrangeiros ocidentais brancos.

Há mais de quatrocentos anos, mercadores portugue-
ses levaram as primeiras goiabas para a Tailândia. Entre 
muitas outras hipóteses, essa é uma das origens prováveis 
de chamar-se farang aos estrangeiros brancos. Em tailan-
dês, goiaba diz-se farang.

Às vezes, entre sons, é possível distinguir as sílabas de 
farang. Acompanhada por prefixos, sufixos ou outras pala-
vras, é usada também como parte dos nomes de produtos 
que chegaram pelas mãos dos estrangeiros brancos — ba-
tata diz-se man farang; pastilha diz-se mak farang; coentro 
diz-se phak chi farang. Aos turistas ocidentais brancos de 
baixos recursos — sandálias e mochila —, os tailandeses 
chamam farang khi nok, que significa literalmente farang-
-cocó-de-pássaro.
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6
Os turistas estavam cortados ao meio — geometria de 
pernas articuladas —, as suas vozes chegavam lá de fora. 
Eram vozes enrouquecidas pela espessura daquele azul — 
perdiam ainda mais o sentido que, lá, junto às bocas, tam-
bém não tinham. Eu sabia que as palavras dos turistas eram 
apenas um ruído de sílabas, não possuíam significado.

Mas a minha respiração cobria todos os sons — era 
o motor da fábrica que produz o mundo. Eu inspirava e 
expirava, segurava o bocal do tubo com os dentes, sentia 
essa borracha colada às gengivas. Debaixo da superfície 
vítrea que cortava turistas ao meio — pernas alongadas 
por barbatanas amarelas, fatos de banho garridos, coletes 
salva-vidas incandescentes —, a água era atravessada por 
poalhas lentas. Eu pairava através desses pontos brilhantes, 
desordenava-os com os meus movimentos.

O casco do barco era um planeta. Os peixes eram trân-
sito. Agrupados por cores ou independentes, tinham lugar 
para onde ir, seguiam por caminhos que só eles conheciam. 
Eu deslizava sobre algas e corais, como se sobrevoasse uma 
cidade. O sal queimava-me a pele, o sol confortava-a.

Senti um toque no ombro. Era o Makarov.
Agora, não recordo exatamente o que queria. Apenas 

lembro um cardume branco de bolhas de ar a envolvê-lo, 
uma certa urgência e os seus olhos a tentarem falar.

7
Estendíamos as toalhas de praia sobre a carroçaria de uma 
camioneta acidentada. Era sol de julho — recebíamo-lo 


