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11

Agora, sou adulto. Quero ser saudável. Ontem, queria estar do-
ente, e os dois estados são precisamente a mesma coisa. Agora, sou 
adulto. Doente e saudável. Saudável e doente.

Estes pensamentos dançam à luz matinal. O vento ameniza-lhe 
a ressaca e a luz tenta entrar-lhe nos olhos. É domingo de manhã e, 
em breve, os primeiros agricultores irão à estação de serviço e tudo 
voltará ao normal.

Mas, por enquanto, só há Filip, os seus pensamentos, e o asfalto 
debaixo dos grossos pneus da bicicleta.

A estrada é rodeada, durante uma longa distância, por uma es-
pessa floresta de pinheiros, mas ele, por fim, chega à ponte. O vento 
vem agora do lago, impedindo o movimento da bicicleta. Ele desce 
da bicicleta e empurra-a em direção ao primeiro pilar da ponte. Aí, 
no início da faixa de rodagem, o asfalto levanta voo e parece lançar-
-se sobre o lago. E o cinzento arco de aço que se ergue acima da 
ponte é uma das maravilhas do mundo.

Há, perto do pilar da ponte, claros sinais de vida: uma peque-
na área próxima do lampião, com talvez meio metro de largura, 
está completamente livre de gravilha, e a grade acima foi polida 
por mãos pequenas. E, quando não há vento, há quase sempre uma 
beata de cigarro.

Porém, o olhar de Filip pousa na ilhota a leste da ponte. Na ilha 
há um pinheiro, dobrado até ao chão pelo vento que está sempre 
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presente. Ocorre-lhe que é fácil compreender o pinheiro. Que quase 
se tenha deitado, e que deva ser agradável fazê-lo.

Também me quero deitar sobre o vento. Mas não vergar-me 
diante dele. Mesmo que acabe por cair e fique estendido, como o 
pinheiro e a Ida. O pinheiro e a Ida estão estendidos, mas de modos 
diferentes. A Ida limita-se a ficar lá deitada.

Mas ele não quer pensar mais nisso. Há muitas coisas em que 
Filip não quer pensar. Pensamentos que perturbam o seu mundo cui-
dadosamente construído, a que mais ninguém teve já acesso. Afasta 
quaisquer pensamentos que possam deixar entrar algo, assim que se 
apercebe de que estão a caminho. Ele provavelmente gostaria que Ida 
entrasse no seu mundo, mas sabe bem que não pode contar com isso. 
Sonhar é uma coisa, mentir é outra coisa completamente diferente.

O seu olho negro tem uma semana e já não lhe dói, mas consegue 
lembrar-se de como sentiu a sua saia em contacto com a sua cara. Essa 
sensação durará muito tempo. O olho negro depressa desaparecerá.

Ida apercebera-se do que ia acontecer quando estavam no par-
que de estacionamento do pavilhão de dança. Através de lágrimas 
pressionadas pelo álcool, vira como o homem estava com a sua mão 
direita atrás das costas, cerrando-a uma e outra vez para inchar os 
dedos e endurecer o punho. Os outros também tinham percebido o 
que iria acontecer, mas ninguém fizera nada. Ela também não fizera 
nada, mas tomou outra golada e olhou para Filip, e queria dizer: 
Vai-te antes embora.

Contudo, Filip apenas falara cada vez mais depressa, as suas 
palavras cada vez mais violentas. E o punho do homem cerrara-se vá-
rias vezes atrás das costas, de modo que todos exceto Filip o haviam 
notado, e Ida bebera outro gole. E, então, tudo se precipitou.
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A boca de Filip tomou uma expressão de surpresa muda antes 
de todo o sangue escorrer, empalidecendo-lhe o rosto e, em seguida, 
tombou. Ao início, ninguém reagiu, ficando todos completamente 
imóveis. Porém, quando o homem se inclinou e agarrou no colari-
nho de Filip e lhe falou mesmo na cara, ele já recuperara um pouco. 
Assim que abriu ligeiramente os olhos, recebeu mais dois golpes que 
se sucederam rapidamente. Então, as pessoas começaram a agitar-se 
e alguém disse algo sobre acalmarem-se. Mas já acabara. O homem 
afastou-se, deixando Filip lá estendido, e quando os outros viram 
Ida ir até ele, foram-se embora.

Ela sentara-se no chão ao seu lado e perguntou:
− Como estás?
Ele respirava com dificuldade, com a cara na gravilha. Ela pe-

gou-lhe no ombro e virou-o. Os olhos rolaram-lhe e mexeu a boca 
numa tentativa de dizer algo. Um dos lados da cara começara a in-
char e mostrava já um hematoma. Aos poucos, lágrimas de humilha-
ção começaram a correr. Pousou-lhe a cabeça no colo e ela tirou-lhe 
alguma da gravilha do cabelo.

− Foda-se, vais ficar com um belo olho negro – dissera ela.
− Que se foda – dissera ele, encostando o lado da cara não fe-

rido à sua saia curta.

O olho negro depressa desaparecerá. Depois, lembrar-se-á de 
pouco mais do que da saia junto à sua bochecha.

Quero ser um médico do asfalto, quero pôr a mão no asfalto e 
sentir os seus diferentes estados. Doente e saudável. Parque do pavi-
lhão de dança e estrada. Pedras imbuídas numa massa grossa. Quero 
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aninhar-me e ser saudável lá. Quando estiver doente, levantar-me-ei 
e ficarei junto a todos os outros. Tenho de ficar doente para não me 
tornar uma pedra. Ou talvez saltar simplesmente para a água e dis-
solver-me numa onda. Acho que a Ida sente o mesmo, mas não sei. 
Não quero pensar. Agora, sou saudável. Agora, é de manhã. Agora, 
quero voltar ao asfalto.

Ele encosta a bicicleta à grade acima do primeiro pilar da pon-
te. Em seguida, sobe ao gradeamento, segurando-se com uma mão 
enquanto se debruça em direção ao vento. Enche os pulmões com o 
máximo de ar que consegue e fecha os olhos.

O vento tem soprado toda a manhã e agora o céu foi completa-
mente tapado por grandes nuvens cinzentas. Por baixo dele, as on-
das negras são quebradas por pequenas estrias brancas de espuma. 
A superfície é dura e preta entre as quebras. Na estéril e turbulenta 
superfície da água abaixo dele flutuam troncos afundados. Desli-
zam sob ele como submarinos, silenciosamente, continuamente. São 
anjos e fantasmas dos tempos da condução dos troncos pela água, 
espíritos inquietos que flutuam sem destino. Perdidos e confusos, 
parecem esperar que alguém os leve até ao fim da sua viagem. Mas 
em vão. O lago continua assombrado, e todos sabem que estão lá. 
Não se consegue vê-los, mas sabe-se que estão lá. Escuros, macios 
e silenciosos.

Ouve-se, no meio do rugido do vento, o som de uma buzina. 
Filip vira-se e vê o carro, vindo do outro lado da ponte, aproximar-
-se. Ainda não se ouve o barulho do motor, mas o som da buzi-
na chega-lhe a curtos intervalos. É a primeira agricultora do dia. 
Quando ela se aproxima, consegue vê-la a gritar dentro do carro, 
mas não ouve nada, vendo apenas a sua boca a mexer.
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Sabe o que ela está a gritar. Ela tem medo. O seu filho morreu no 
verão passado, quando mergulhou a direito contra um dos troncos 
afundados. Segue-a com o olhar à medida que ela passa.

− Não vou saltar – diz ele, calmamente.
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O verão passado fora o mais quente de que havia memória. Não 
havia vento e o sol brilhava num céu limpo. Na ponte, reunira-se 
um grupo de rapazes em calções de banho e toalhas. Estavam lá, a 
berrar e a rir, na estrada aquecida pelo sol e segura pelos três pilares 
de betão. Enquanto as crianças na ponte assavam ao sol, Filip e Kalle 
estavam sentados à sombra do pilar mais próximo de terra. Desciam 
da grade da ponte para o pilar de betão que a segura com a ajuda 
de duas grandes vigas de aço e, quando se rastejava por baixo das 
vigas, chegava-se a um espaço sob a ponte que Filip e Kalle haviam 
transformado na sua segunda casa.

Sentavam-se lá, à sombra da ponte, como se fosse uma varanda, 
fumando cigarros e bebendo aguardente enquanto os rapazes acima 
deles saltavam do gradeamento. Saltavam para a água um a um. 
Com os calções de banho, braços e pernas em posições diferentes 
e alguns gritos solitários. Filip achava que parecia alguém a atirar 
pequenas estátuas da ponte acima deles. Os corpos caíam, um após 
outro, diante dos seus olhos.

De repente, ouviram-se vozes adultas lá em cima. Kalle e Filip 
olharam um para o outro. Kalle enfiou a garrafa no seu saco de pesca 
e apagou o cigarro para que o fumo não os denunciasse. O rapaz que 
acabara de saltar para a água pareceu pensar o mesmo e lançou um 
olhar a Kalle e a Filip ao nadar até à margem. Batia com os braços e 
as pernas na água enquanto os seus lábios azuis resfolegavam com o 
esforço. Com respirações curtas, pontapeou e rastejou pela água fora 
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até à margem. Ele virava-se constantemente para olhar para eles, e 
eles olhavam-no por sua vez. Kalle levou o dedo aos lábios e o rapaz 
continuou a nadar. Todos os músculos no seu corpo estavam tensos e 
a sua respiração dava-se aos arranques por causa da água fria. Quan-
do chegou à margem e começou a abrir caminho por entre as pedras, 
parou e virou-se para voltar a olhar para Kalle. Parecia assustado, 
mas Kalle piscou o olho e ergueu um dedo com um sorriso amarelo. 
O rapaz prosseguiu sobre as pedras duras até chegar à erva, e então 
começou a correr até aos outros, de volta à ponte.

− Mergulha de cabeça, então – disse um dos adultos ao rapaz 
na ponte lá em cima.

Havia expetativa e tensão no ar. Alguns segundos depois, viram 
o mesmo rapaz mergulhar outra vez, dessa vez de cabeça, rumo à 
brilhante superfície da água.

Mesmo que não tenham visto o tronco, aperceberam-se de ime-
diato do que acontecera. O corpo do rapaz contorceu-se no impacto 
como um comboio descarrilado, e deve ter morrido instantaneamente.

Quando a ambulância chegou, um grupo de crianças e adultos 
estava à volta do rapaz morto na margem. Quase todos choravam. 
Só um dos rapazes e um dos adultos não choravam, porque nunca 
haviam aprendido a fazê-lo diante de outras pessoas. Estavam ca-
bisbaixos, como se tivessem vergonha de não saberem comportar-se 
quando confrontados com um rapaz que morrera porque mergulha-
ra de cabeça contra um tronco submerso. O rapaz estava estendido 
à frente deles, com a cabeça aberta ao meio. Uma substância indefi-
nível escorria do caos na cabeça do rapaz.

Quando os homens da ambulância tiraram a maca do veículo, já 
nem tentaram apressar-se, e um deles olhou severamente para Kalle,
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que estava precisamente abaixo do arco da ponte, com a mão no 
ombro de Filip. Tinham subido do pilar e Filip estava nervoso e 
tenso, mas Kalle manteve a mão no ombro de Filip e olhou para o 
homem da ambulância diretamente nos olhos. O homem quase tro-
peçou ao carregar a maca, incapaz de afastar os olhos do olhar de 
Kalle. Era o olhar de um homem velho, mas tão inocente quanto o 
de um animal selvagem.

− Pronto – disse calmamente Kalle, arrastando Filip consigo 
até ao lado da ponte. Estava tão bêbado que não conseguia cami-
nhar como devia de ser, mas, à distância, parecia que estava apenas 
a guiar Filip ao longo da ponte. A ambulância parou ao lado deles 
antes de arrancar para o hospital que fica a cem quilómetros dali.

− Como estão, rapazes? – perguntou o homem no assento de 
passageiro.

− Não há crise – disse Kalle. Tentou endireitar-se e não respirar 
na direção do homem preocupado.

− Moram aqui? – perguntou o homem.
Kalle inspirou ar através dos seus lábios húmidos e apontou 

para a velha casa do barqueiro na outra margem. Estava lá um gran-
de cão cinzento que ladrava na sua direção. O homem da ambulân-
cia olhou algum tempo para o cão.

− Os vossos pais estão em casa? – perguntou ele.
Kalle anuiu com a cabeça e, em seguida, ficou à espera que se-

guissem em frente. Quando o homem não conseguiu arrancar mais 
nada de Kalle, olhou para Filip, e depois virou-se para o condutor e 
disse-lhe para arrancar. A ambulância afastou-se lentamente, aumen-
tou de velocidade e, por fim, desapareceu de vista.
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