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Antes da aurora um sino toca ao longe. A janela do corre-
dor abrira-se devagarinho e a madre oferecera uma reverência 
à imagem de Nossa Senhora. A imagem de Cristo brilhava na 
outra mesa. Há, com efeito, quem conheça ambientes de cortar 
à faca. A mãe fez o que pôde na vida, por forma a afastar a sua 
filha do inferno. Segundo a mãe, a vida de claustro é o presente 
de Deus para uma filha, que queria ser escritora. Ela estava a 
acordar e pé ante pé via letras na parede. Mais um dia. Uma cue-
ca biquíni rosa velho foi lançada na direcção de uma caminha. 
Sem cerimónia.

A livraria que recebeu a escritora era há minutos uma espé-
cie de saguão no qual nada aparentava estar quieto. Javã ficou 
na fila da frente, já que podia ter mais hipóteses de perguntar 
alguma coisa à escritora. Mas era sempre um risco. Javã levou 
três livros debaixo do braço direito. Eram três livros da escrito-
ra sem o autógrafo. Javã encontrava-se de folga, tudo era feito 
lentamente. Os leitores preenchiam aquele espaço da livraria, 
assim como quaisquer exigências de um acontecimento cultu-
ral. Mas Javã queria romper aquele silêncio. Sem mais delon-
gas. Javã pegou no telemóvel e viu se tinha mensagens por ler. 
Nenhuma mensagem. Depois, marcou o número do correio de 
voz. Nenhuma mensagem.

A voz de Javã parecia da rádio e uma dezena de pessoas 
olhava-o de esguelha. Em seguida, apertou o pulso esquerdo 
com o braço direito. Ao mesmo tempo disse títulos de obras da 
escritora. Mas uma outra coisa fez-se ouvir. Ninguém deixou 
de prestar atenção àquilo. Foram toques de mensagem do tele-
móvel da escritora, que estava junto ao pano de um projector. 
Havia fotos de rosto e corpo. Da escritora. Javã apertou de novo 
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o pulso esquerdo com o braço direito. O sistema de microfone 
e áudio fora ligado por um assistente da livraria que tinha posto 
um casaco de Outono sobre o uniforme.

“O teu senhorio tem a intenção de correr com todos. Telefo-
na-me!”

As mãos da escritora, que teria uns 50 anos, tremeram e a 
sua pele pareceu mudar de cor. Ninguém conseguiu reparar nos 
olhares que a escritora lançou ao tecto daquela livraria. Ao mes-
mo tempo que apagava mensagens, o seu rosto parecia escapar 
ao controlo da sua cabeça e os leitores já liam em silêncio um ou 
outro passo deste ou daquele romance. A escritora tinha sempre 
o mesmo herói, chamado L, nos romances. Depois, os olhares 
dela e de Javã cruzaram-se. Uma voz masculina saudou o pú-
blico. Havia pessoas que pagavam a despesa naquela caixa junto 
ao vidro vermelho e uma dezena de funcionários mostrava um 
sorriso de orelha a orelha. Entretanto, a escritora pôs-se em pé 
e fez uma espécie de vénia ao público, que admirou a bandolete 
vermelha no cabelo dela. O apresentador lançou um olhar ao 
público. Ouvidos em toda a parte. Com efeito, a escritora e o seu 
trabalho foram apresentados. A escritora segurava com a mão o 
microfone, o apresentador vestia fato e gravata, um fato às bo-
linhas, tamanho XL, e saracoteava-se sob os holofotes. Houve 
aplausos e gargalhadas.

Ela abanava a cabeça, mal ouvia o apresentador dizer o título 
de um romance. Alguns romances da escritora venderam-se na-
quela livraria e o desconto, segundo este ou aquele leitor, soube 
que nem ginjas. Mas Javã tinha outra ideia, uma ideia que não 
passava por comprar livros. Javã queria fazer uma pergunta à 
escritora. Ele tinha de esperar pelo momento oportuno, assim 

como qualquer leitor. Momento oportuno, o título de um traba-
lho da escritora. Ela sentou-se no chão e houve alguns sorrisos 
e esgares. O apresentador disse-lhe que tinha chegado a sua vez. 
Mas a escritora manteve-se em silêncio durante uns segundos 
e adoptou a posição de lótus na alcatifa. Depois, piscou o olho 
ao apresentador e pareceu atirar-lhe um beijo. Alguns jornalis-
tas preparavam-se para tirar meia centena de fotos, por forma 
a venderem qualquer coisa a alguns jornais. De vez em quan-
do, a escritora falava em público sobre rituais de escrita, sobre 
o horário de trabalho, sobre a técnica. Segundo os leitores, não 
era nada de novo. Estes ouviram bem a voz, assim como o riso, 
da escritora. Para Javã tudo aquilo parecia ser inédito, um olhar 
sobre o presente. Ninguém pestanejava.

A mão direita da escritora massajava o joelho direito e os 
jornalistas estabeleciam os valores da máquina fotográfica rela-
tivamente à luz naquele espaço da livraria. O corpo da escritora 
estava a ser trespassado por uma série de flashes. Mas Javã já 
olhava para o tecto. Ela disse alguma coisa sobre a ausência de 
intenção na escrita. Porém, aquilo podia representar uma espécie 
de intenção. O trabalho literário da escritora mostrava um pou-
co o universo do erotismo. Uma história era construída sem a 
intenção ou sem as preocupações de causar este ou aquele efeito 
no leitor. Não se tratava do cumprimento de cinquenta regras de 
ouro para excitar o leitor nem de cinquenta regras de ouro para 
fazer com que o leitor se masturbe com afinco. Alguns elemen-
tos do erotismo encontravam-se na teia da escrita da escritora, 
não estavam ao serviço de paraliteraturas. Mas o seu contrá-
rio podia resultar verdadeiro. Havia corpos nus, câmaras, sexo. 
Aquilo era parte de uma espécie de tecido no qual se aplicava 
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um outro conjunto de possibilidades. Essa espécie de tecidos 
esticava quer por um lado quer por outro. Segundo a escritora, o 
trabalho foi juntar letras e parágrafos e seguir um caminho que 
estivesse em conformidade com aquilo que viu e escutou.

O erotismo enformava as personagens da escritora. É a pri-
meira pessoa que vai ao mundo dessas personagens e é a pri-
meira pessoa que deixa de limitar o mundo dessas personagens. 
Ela nunca tinha de accionar nenhum tipo de comandos. Mas 
a escritora tinha de escrever, quando a história estava prestes a 
imobilizá-la com algum golpe baixo. De vez em quando, a his-
tória tinha de ser escrita. Ninguém sabia porquê.

Javã olhava para os jornalistas. O modo de disparo da máqui-
na fotográfica variava. O som do obturador parecia embalar Javã. 
A sessão cultural daquela manhã já ia a meio. O boletim meteo-
rológico fez-se ouvir a partir daquela caixa que ficava junto ao 
vidro vermelho. Javã espreitava o trabalho daqueles jornalistas. 

Não havia dúvidas de que a postura de uma pessoa se des-
tacava de tudo o resto. Um jornalista mostrava algumas fotos 
a Javã. Este considerava a escritora uma escritora fotogénica, o 
jornalista mostrava-lhe o polegar esquerdo. Era um dedo que 
parecia uma bola e a unha estava prestes a sair. Javã e o jornalista 
olhavam para as fotos e aquele polegar do jornalista ampliava e 
diminuía um rosto com maquilhagem. O rosto da escritora. Javã 
colocou a mão junto ao pescoço do jornalista. Um dedo parecia 
que pousava bem no pescoço.

“Obrigado. Há escritoras que não ficam bem.”
“Está a ajudá-lo?”, perguntou Javã quase sem abrir a boca.
“Com aquela tudo fica mais fácil. Há escritoras que têm no 

próprio rosto a tragédia de uma série de personagens. Não sei se 

me entende. A gente já leu esses livros e quer é observar alguma 
graça no rosto.”

“Entendo. A escritora tem de se preparar e tem de vir prepa-
rada. Para tudo. Isso é que vende.”

“Estas fotos vão vender. Não sei se me entende.”
“Entendo. A carinha da escritora é um objecto que está a 

partir o LCD. A partir de dentro. Tem de me dizer qual será a 
publicação”, disse Javã agarrando ao de leve no tripé.

“Diário Letras. Etcétera.”
Javã recostava-se na cadeira e a ronda de perguntas estava 

prestes a começar. A escritora manteve-se na posição de lótus 
e o apresentador contou em silêncio uma série de dedos no ar. 
Eram mais que as mães. Com efeito, os jornalistas escreviam no 
moleskine. Alguns dedos encheram-se de tinta e uma ou outra 
página foi arrancada de uma só vez. Uma folha caiu no chão, 
era um parágrafo. Havia gralhas em toda a parte. Os leitores 
falavam baixinho. Os jornalistas escreviam. A escritora passava 
a mão esquerda pela franja e pelo bolso dos jeans no qual havia 
guardado o telemóvel. Não podia atender ninguém. Uma gota 
de suor descia pelo seu nariz. Depois, o telemóvel deixou de 
vibrar. Alguns jornalistas já se revezavam, enquanto Javã pensa-
va na sua pergunta. Às vezes, o apresentador tentava manter o 
público na ordem. Javã mostrou um sorriso de orelha a orelha e 
pôs as mãos no ar. O apresentador foi ao seu encontro com um 
microfone. Um dedo indicador junto a um par de lábios era o 
centro das atenções. Uma corrente de ar fez-se sentir na livraria.

A escritora observava Javã. O microfone mal parecia caber 
naquelas mãos. Javã deu um pulo, ficou em pé. O seu olhar fi-
xara-se no fecho de correr dos jeans da escritora. Havia naquela 


