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Quando fixo durante muito tempo um ponto na 
parede, acontece-me por vezes deixar de saber quem 
sou e onde estou. Sinto então à distância a perda da 
minha identidade, como se me tivesse tornado, por um 
instante, uma pessoa completamente estranha. Esta 
personagem abstracta e a minha pessoa real compe-
tem com a mesma força por autenticidade.

No momento seguinte, a minha identidade regressa, 
como naqueles postais estereoscópicos em que duas 
imagens se separam, dependendo do ângulo em que são 
vistas, e somente quando se voltam a ajustar por sobre-
posição dão de repente a ilusão de tridimensionalidade.

O meu quarto aparenta então uma frescura que 
não tinha antes. Regressa à consistência anterior, e os 
objectos voltam ao seu lugar, tal como uma bola de 
terra esmigalhada num copo de água se dispõe em 
várias camadas diferentes, bem definidas e de cores 
variadas. Os elementos do quarto estratificam-se no 
seu próprio contorno e na coloração da antiga memória 
que tenho deles.

A sensação de distância e de solidão nos momen-
tos em que a minha pessoa comum se dissolvia na 
inconsistência é diferente de quaisquer outras sen-
sações. Quando dura mais tempo, transforma-se em 
medo, o medo de nunca poder voltar a encontrar-me; 
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à distância, persiste de mim uma sombra incerta, cer-
cada por um imenso brilho difuso como o de alguns 
objectos no nevoeiro.

A terrível pergunta «Quem sou eu realmente?» lateja no 
meu âmago como um corpo inteiramente novo, que cres-
ceu dentro de mim com pele e órgãos completamente 
desconhecidos. A sua resposta exige uma lucidez mais 
profunda e essencial do que a do cérebro. Tudo o que é 
capaz de estremecer no meu corpo estremece, rebela-se 
e luta com mais força e de modo mais rudimentar do que 
na vida quotidiana. Tudo implora por uma solução.

Por vezes, reencontro o quarto como o conheço, 
como se simplesmente fechasse e abrisse os olhos; 
ele está sempre mais nítido, à semelhança de uma 
paisagem que aparece no horizonte, cada vez mais 
organizada à medida que, ajustando distâncias focais, 
percorremos todos os véus de imagens intermédias.

Finalmente, reconheço-me e reencontro o quarto. 
É um sentimento de ligeira embriaguez. O quarto está 
supercondensado na sua matéria e eu implacavelmente 
restituído à superfície das coisas: quanto mais profunda 
foi a onda de confusão, mais elevada é a sua crista; 
nunca, em circunstância alguma, senti tão claramente 
como nesses momentos que cada objecto deve ocupar 
o lugar que ocupa e eu devo ser quem sou.

O meu estrebuchar na insegurança já não tem então 
qualquer nome; é um simples arrependimento de não 
ter encontrado nada na sua profundidade. Surpreende-
-me apenas o facto de uma total falta de significado 
poder ter estado tão visceralmente ligada à minha 
substância íntima. Agora que me reencontrei e tento 
expressar a minha sensação, ela aparece-me com-
pletamente impessoal: um simples exagero da minha 
identidade que vai surgindo da sua própria substância. 
Um tentáculo de medusa que se estendeu demasiado 
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longe e tacteou exasperado nas ondas até finalmente se 
recolher sob a gelatina da ventosa. Nalguns momentos 
de inquietação, passei por todas as certezas e incer-
tezas da minha existência, a fim de voltar definitiva e 
dolorosamente à minha solidão.

Essa solidão é mais pura e patética do que nunca. 
A sensação de alheamento do mundo é mais nítida 
e íntima: uma melancolia límpida e suave como um 
sonho de que nos lembramos nas profundezas da noite. 
Ela é a única que me recorda algo do mistério e do 
charme um pouco triste das «crises» da minha infância.

Somente neste súbito desaparecimento da identi-
dade reencontro as minhas quedas dentro dos espa-
ços malditos do passado, e somente nos momentos de 
lucidez imediata que se seguem ao retorno à superfí-
cie o mundo surge-me naquela atmosfera invulgar, de 
inutilidade e obsolescência, que se formava ao meu 
redor quando os transes alucinantes acabavam por me 
derrubar. 

Eram sempre os mesmos lugares – a rua, a casa ou 
o jardim – que me provocavam as «crises». Ao entrar 
nesses espaços, o mesmo desmaio e a mesma tontura 
envolviam-me inevitavelmente. Armadilhas reais invisí-
veis, colocadas aqui e ali na cidade, em nada diferentes 
do ar circundante, estavam ansiosamente à espera de 
que eu ficasse preso na atmosfera especial que con-
tinham. Um passo, um único passo que desse para 
entrar nesses «espaços amaldiçoados», tornava a crise 
inevitável.

Um desses espaços ficava no parque da cidade, 
numa pequena clareira situada no fim de um caminho 
arborizado por onde nunca passava ninguém. Os arbus-
tos de espinheiros bravos e as pequenas acácias que a 
circundavam abriam-se de um só lado para a paisagem 
desolada de um campo deserto. Não havia no mundo 
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lugar mais triste e abandonado. O silêncio tornava-se 
denso nas folhas empoeiradas, no calor estagnado do 
Verão. De tempos a tempos, ouviam-se os ecos das 
trompetas dos regimentos. Aqueles chamamentos dila-
tados no deserto eram de partir o coração. Ao longe, 
o ar aquecido pelo sol tremia como vapores transpa-
rentes flutuando sobre um líquido em ebulição.

Era um lugar selvagem e isolado, de uma solidão 
sem fim. Lá o calor do dia parecia mais cansativo e o 
ar mais denso. Os arbustos amarelecidos e empoei-
rados assavam ao sol, numa atmosfera de perfeita 
solidão. Pairava uma estranha sensação de inutili-
dade no facto de eu existir «algures no mundo», onde 
parara sem sentido, numa certa tarde de Verão, que, 
também ela, não fazia sentido algum. Uma tarde que 
se perdera no caos sob o calor do sol, entre arbustos 
ancorados no espaço «algures no mundo». Naqueles 
momentos sentia de um modo mais profundo e dolo-
roso que nada tinha a fazer neste mundo, nada além 
de errar por parques, por prados poeirentos e quei-
mados pelo sol, ermos e selvagens. Essa errância iria 
partir-me o coração.

Outro lugar amaldiçoado ficava nos antípodas da ci-
dade, entre as margens altas e ocas do rio onde cos-
tumava tomar banho com os meus companheiros de 
brincadeiras. 

Num certo local a margem tinha desabado. Na falé-
sia, em cima, fora instalada uma fábrica de óleo extraído 
de sementes de girassol. As cascas das sementes eram 
atiradas para a margem desabada, e, com o tempo, o 
monte tinha de tal maneira crescido que se formara 
uma encosta de cascas secas, desde o topo até à beira 
da água.
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Os meus camaradas desciam à água por essa 
encosta, cautelosos, de mãos dadas, mergulhando pro-
fundamente no tapete putrefacto.

As paredes da ravina, em ambos os lados da encosta, 
eram íngremes e cheias de irregularidades fantásticas. 
A chuva esculpira longos fios de fendas tão finos como 
arabescos, porém, eram hediondos, quais chagas mal 
cicatrizadas. Verdadeiros trapos na carne do barro, feri-
das horrendas e assustadoras. 

Por entre essas paredes, que me impressionavam 
deveras, também eu tinha de descer até ao rio.

Ainda longe, e muito antes de chegar à beira-rio, as 
narinas enchiam-se-me com o odor a cascas podres. 
Essa emanação preparava-me para a «crise» como uma 
espécie de curto período de incubação; era um cheiro 
desagradável, porém, suave. Tal como as crises.

O meu olfacto dividia-se em dois, algures dentro de 
mim, e os eflúvios do cheiro a podridão atingiam zonas 
de sensações diferentes. O cheiro gelatinoso a decom-
posição das cascas era único e muito distinto, embora 
coexistisse com um aroma agradável, quente e caseiro 
a avelãs torradas.

Esse perfume, mal o sentisse, transformava-me em 
escassos instantes: circulava amplamente por todas as 
minhas fibras interiores e parecia dissolvê-las para 
as  substituir depois por uma matéria mais leve e 
incerta. A partir daí já nada podia evitar: dava-se no 
meu peito um desmaio agradável e estonteante que me 
fazia apressar os passos rumo à costa, rumo ao lugar 
da minha derrota final.

Acelerava até à água numa corrida tresloucada 
sobre a pilha de cascas. O ar punha contra mim uma 
densidade afiada e dura como a lâmina de uma faca, 
o espaço que é o mundo tombava no caos, num buraco 
imenso com insuspeitos poderes de atracção.
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Os meus companheiros observavam alarmados a 
minha correria desvairada. A faixa de seixos era muito 
estreita, e o mais pequeno passo em falso ter-me-ia ati-
rado ao rio para um sítio onde os turbilhões na superfí-
cie da água indicavam enormes profundidades.

Mas eu não sabia muito bem o que estava a fazer. 
Uma vez chegado à água, contornava o monte de cas-
cas e corria rio abaixo até certo ponto onde a costa 
tinha uma cavidade.

No fundo da cavidade criara-se uma pequena gruta, 
uma caverna sombria, fresca como um quartito esca-
vado na rocha. Entrava lá e caía ao chão, suado, exaus-
to, a tremer dos pés à cabeça.

Quando voltava a mim, via a decoração familiar e 
incrivelmente agradável da caverna, com um riacho 
que brotava calmamente da rocha e formava no meio 
dos seixos uma bacia de água muito clara, sobre a qual 
me inclinava para olhar, sem nunca me cansar, maravi-
lhosos rendilhados de musgo verde, vermes agarrados 
a lascas de madeira, fragmentos de sucata enferrujados 
e enlameados, animálculos e outras coisas no fundo da 
água indizivelmente bela.

Além desses dois lugares amaldiçoados, o resto da 
cidade perde-se numa pasta de banalidade uniforme, 
com casas que se poderiam substituir umas às outras, 
com árvores desesperadamente imóveis, com cães, 
terrenos baldios e poeira.

Em quartos fechados, no entanto, as crises ocorriam 
com mais facilidade e com maior frequência. De um 
modo geral, não suportava a solidão num quarto des-
conhecido. Se tivesse de esperar, em poucos momentos 
caía num desmaio suave e terrível. Ao mesmo tempo, 
o próprio quarto preparava o caminho: uma intimidade 
meiga e acolhedora filtrava-se pelas paredes escorren-
do pelos móveis e objectos. De repente, aquele espaço 



15

tornava-se sublime, e eu sentia-me muito feliz dentro 
dele. Mas isso era apenas mais um equívoco da crise, 
uma suave e delicada perversidade sua. Um instante 
depois da minha beatitude, tudo ficava de pernas para 
o ar, caótico. Examinava de olhos bem abertos tudo à 
minha volta, mas os objectos perdiam o seu bom  senso: 
banhava-os uma nova existência. 

Como se tivessem sido desembrulhados de repente 
do interior de um papel fino e transparente onde haviam 
estado envoltos até então, o aspecto deles tornava-se 
novamente inefável. Pareciam destinados a uma nova 
utilidade superior e fantástica, que eu, em vão, teria 
tentado descortinar. 

Mas não é só isso: os objectos deixavam-se tomar 
por um verdadeiro frenesim de liberdade. Tornavam-se 
independentes uns dos outros, uma independência que 
significava não apenas o seu simples isolamento, mas 
também uma extática exaltação.

O seu entusiasmo por existir sob uma nova auréola 
aprisionava-me igualmente: aderências fortes ligavam-
-me a eles com anastomoses invisíveis que faziam de 
mim um objecto do quarto igual aos outros, da mesma 
forma que um órgão enxertado em carne viva se inte-
gra no corpo desconhecido através de trocas engenho-
sas de certas substâncias.

Certa vez, durante uma crise, o sol estampou na 
parede uma pequena cascata de raios, irreal água 
dourada, marmoreada de ondas brilhantes. Vislumbrei 
também um canto da estante, com grossos volumes 
revestidos de couro atrás do vidro, e esses pormenores 
reais, que descortinava da profundidade do meu des-
maio, acabaram por me entontecer e derrubar, derra-
deira inalação de clorofórmio. O que era mais comum 
e anódino nos objectos era também o que mais me 
incomodava.


