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O tempo presente e o tempo passado 

Estão ambos talvez presentes no tempo futuro, 

E o tempo futuro contido no tempo passado. 

Se todo o tempo é eternamente presente 

Todo o tempo é irredimível. 

O que podia ter sido é uma abstração 

Permanecendo possibilidade perpétua 

Apenas num mundo de especulação. 

O que podia ter sido e o que foi 

Tendem para um só fim, que é sempre presente. 

Ecoam passos na memória  
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À você, que habita nas entrelinhas...  

 



 

 

 



Alice abriu os olhos, como quem desperta, 

ainda presa a qualquer coisa de sonho e, embria-

gada por uma inconsciência duradoura. Escavou 

os olhos tentando desembaraçar a visão e compre-

ender o que chegava à fronteira de seu olhar. Mas 

estava tudo fora de foco — confuso.  

Imagem. Miragem. Paisagem. E a estrada...  

Tudo bem dentro dos olhos bem abertos — 

embaçados de uma luz maior... a girar incansável. 

Constatou, sem conseguir acreditar que estava em 

movimento de ida, que não se lembrava de onde 

 

Esta noite morri muitas vezes, à espera 

de um sonho que viesse de repente  
               
   *fernando pinto do amaral 
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tinha partido, ou para onde estava indo, nem tam-

pouco se havia calculado a rota, definido um des-

tino.... 

Não se lembrava de absolutamente nada!  

Sentiu-se como um peão nas mãos de uma 

criança — arremessado ao chão.  

Levou as mãos ao rosto-pescoço para medir 

a temperatura, constatando que estava, estranha-

mente, fria. Tentou verificar a pulsação e, sem na-

da encontrar através do tato... desorientou-se.  

Com olhos de vidro, Alice sentiu faltar o ar, 

acusou cansaço.  

O corpo parecia um lugar vazio, oco.  

Deixou a cabeça tombar para frente, fechou 

os olhos e massageou as têmporas em movimen-

tos circulares-pequenos. Nada mudou. Sentiu um 

gosto forte-amargo-desagradável de remédio no 

fundo da boca. Fez uma careta, colocou a língua 

para fora e o gosto permaneceu por lá, no fundo 

de tudo... imenso. Respirou pela boca, como fazia 

na infância, quando a mãe lhe dava uma colhera-
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da de óleo de fígado de bacalhau — para os ossos 

ficarem fortes e não se quebrarem com facilidade. 

Aquele maldito gosto demorava para desaparecer.  

Qualquer coisa de soluço se precipitou no 

fundo de si... repetindo-se.  

Sempre que acusava o pânico, sentia aqueles 

solavancos por dentro.  

A primeira vez, ainda menina, aconteceu de-

pois de atingir — durante uma brincadeira com 

pedras — um pardal em plena ação de vôo. Caí-

ram no chão... o pássaro e a pedra — lado a lado.  

Ela correu e parou — incrédula — diante da 

ave ferida, quase sem vida. Levou as duas mãos à 

boca, arregalou os olhos, quis gritar, mas a voz fi-

cou presa dentro.  

Acusou o crime — era uma assassina.  

E começou imediatamente a soluçar. 

Reviu o instante em que se abaixou e pegou 

a pedra do chão. Observou a mão cheia. Sentiu o 

encaixe... a mão e a pedra, uma mesma matéria.  

Preparou o corpo para o arremesso.  
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Apertou os lábios.  

Sentiu os dedos rodearem-na, encheu o peito 

de ar e atirou, numa boa altura, para o vôo-reto, 

sem impacto.  

De repente, a colisão.  

O pássaro não era um alvo.  

Nem estava na linha de seu olhar.  

De onde surgiu?  

Não havia alvo.  

Apenas a rua vazia.  

Era para ser apenas uma brincadeira de arre-

messo e força. Alice gostava imenso de observar a 

distância percorrida pela pedra. Contava os pas-

sos... cada vez mais longe — mais forte. Era a sua 

maneira de medir o seu crescimento.  

Detestava os riscos feitos atrás da porta da 

cozinha. Nunca mais reclamaria após aquele dia. 

Apenas se posicionava muda-quieta-passiva e ou-

via o som do grafite a riscar a madeira. Olhos vol-

tados para cima e a certeza do centímetro quase 

inteiro.  
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Não voltou a repetir a brincadeira e a morte 

do pássaro virou um segredo — guardado dentro, 

escondido na porção mais funda.  

Ela o deixou lá, no meio da rua cinza... um 

corpo sem vida — o seu primeiro crime. Voltou 

para casa. Tomou banho. Vestiu roupas limpas e 

se sentou para jantar. Mas naquela noite, não con-

seguiu fazer a prece de todos os dias.  
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Trêmula... Alice ajeitou o corpo no banco.  

Olhou e olhou e olhou, percebendo as distân-

cias e os movimentos. Alcançou uma família feliz 

a bordo de outro veículo. As crianças no banco de 

trás acenaram e ela pensou em retribuir. Chegou a 

moldar o movimento na mão direita, mas o impe-

diu a tempo.  

O coração quase veio à boca.  

Fechou os olhos, temendo que aquele gesto 

não tivesse passado despercebido... 

Lembrou-se das proibições-restrições e das 

frases furiosas que lhe atingiam em cheio... e se 

inquietou. Os solavancos por dentro... voltaram.  

— Está tudo bem, Alice?  

Boquiaberta e com os olhos bem abertos. 

Sem respirar e praticamente sem se mover. Com o 

corpo prestes a sofrer um colapso nervoso... repa-

rou na figura do homem que conduzia o veículo.  

Era um senhor de aparência serena, atento à 

estrada. Preocupado com a velocidade e com os 

outros veículos, que seguiam além da velocidade 
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permitida pela via: carros, caminhões, motos e 

ônibus — todos em movimentos de ida.  

Pensou uma frase inteira — uma pergunta 

certeira. Mas as palavras não chegaram aos lábios 

— mordiscados com força-conhecida.  

Alice apreciava o sabor do próprio sangue, 

que manchava os dentes depois de ferir a pele ma-

cia-vermelha. Sorriu uma falsa-paz-calma, que se 

esvaeceu em segundos, como o sangue em sua 

boca. 

Desviou o olhar, embora a imagem do estra-

nho com as duas mãos firmes, presas ao volante e 

a pele banhada de sol e vento, não tenha saído dos 

olhos.  

Alice sentiu medo-pavor.  

Por dentro o pânico se estabeleceu.  

Não sabia quem era o homem e nem para on-

de estava sendo levada. 

Começou a imaginar o pior... 

Quase sem ar, fixou o olhar na estrada en-

quanto encolhia-se no banco, reduzindo-se àquela 
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conhecida posição — fetal.  

— Deve estar com sede.  

Alice acompanhou o movimento de mãos do 

estranho que, sem desviar o olhar da estrada, lhe 

ofereceu uma garrafa de água. 

Ela pensou em gritar alto e forte.  

E chegou a tentar...  

Mas tudo o que saiu foi um gemido inaudível 

de dor, que surgiu na pele, fazendo-a se contorcer. 

Era tão imensa e insuportável, que subtraiu grada-

tivamente o medo.  

Uniu as mãos frias sobre o colo, afundando-

as entre as pernas. Não percebeu as unhas entran-

do na pele, rasgando-a até sangrar — atenta que 

estava à garrafa azul e seu conteúdo transparente. 

Não conseguia decidir se aceitava ou não, embora 

sentisse sede.  

À medida que o sangue escapava pela ferida-

aberta, Alice sentia uma espécie de paz... uma es-

tranha tranquilidade. Qualquer coisa de dormên-

cia, como se algo se desligasse em seu corpo. Fe-
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chou os olhos e abandonou o corpo... adormecen-

do em meio à consciência de que tudo não passa-

va de um sonho dentro da noite.  
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Alice abriu os olhos — como quem desperta 

e se sentou na cama. Escavou os olhos embaça-

dos, tentando se acostumar à escuridão do quarto. 

Lembrou-se do que havia sonhado... a estrada, o 

estranho e as coisas todas em movimento de ida.  

Tudo ia tão rápido... um piscar de olhos e fi-

cou para trás o lugar onde poderia viver-existir-

ser no embalo da luz clara do sol, no conforto do 

silêncio de insetos menores, na certeza do chão, 

do céu e dos aromas naturais. Uma laranja a ma-

durar no pé e a verdura pronta para o corte, na 

horta de chão vermelho. O dever da alegria nas 

manhãs de vento, com as roupas a secar no varal. 

O bem querer de um espaço vital e a vassoura em 

mãos, a reunir a poeira dos dias. A toalha da mesa 

chacoalhada no ar, deitando-se para os pássaros as 

fagulhas do café da manhã. A fé e o cuore a pulsar 

pelas pessoas de sempre, em chegadas e partidas 

rotineiras. 

Acendeu a luz do abajur e reparou no quarto, 

nos móveis — o lugar inteiro — e bastou para o 
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pavor retornar. Não reconheceu absolutamente 

nada. Desconforto que fez acelerar os batimentos 

cardíacos — sentindo-os em todas as partes do 

corpo. 

Não sabia onde estava ou se havia mais al-

guém ali. Se levantou com alguma dificuldade — 

sentiu pequenas pontadas no corpo e um fino fio 

de dor crescente-agudo que a obrigou a se apoiar 

num móvel, ao lado. Apertou tão forte a madeira, 

que quase se fundiu ao móvel. Buscou por peque-

nos goles de ar, tentando sobreviver ao instante, 

consciente de que seria passageiro.  

Alice se aninhou dentro do coração e ouviu 

os compassos do tempo-vida ritmados — like a 

beat beat beat — por todos os cantos da pele.  

E de repente, fez-se silêncio...  

Todas as coisas do mundo-vida pararam.  

Tudo quieto e calmo — era tão agradável 

aquele não-sentir. Alice foi possuída por uma sen-

sação de dormência. Tentou manter os olhos aber-

tos, mas o corpo todo lhe escapava. O ar parecia 
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tão leve — um pequeno trago... uma borrifada de 

água na janela. Uma fatia de bolo de fubá nas tar-

des de quinta. Xícara de café coado... e as panelas 

no fogo a preparar o almoço-jantar. Mesa posta. A 

primeira colherada de arroz, feijão, salada de to-

mates vermelhos e alface verde. Gostava da com-

binação dos temperos nos vãos da boca, entre os 

dentes. De ser criança e sonhar com a vida adulta. 

Primeiro quis ser professora — depois aeromoça. 

Mudou de ideia aos dez… aos doze, aos treze. A 

única certeza que tinha, era a de que pretendia re-

alizar os seus sonhos. 

A mão em suspenso no ar, a aliança dourada 

no dedo — depois do sim — e as promessas de 

amor por toda a vida. A casa rosada e os móveis 

definindo cada um dos cenários: sala, cozinha e 

os quartos. Úmido gosto de orvalho-beijo nos lá-

bios. Um toque agridoce na pele. Arrepio que é 

vento na relva. Roupa no varal que se desprende e 

voa, feito a alma que deixa o corpo e volta... atraí-

da por um forte tranco que faz estremecer a pele... 
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como naqueles sonhos de queda em que acordava 

na cama, certa de que tinha despencando do mais 

alto céu.  

Às vezes acontecia...  

Sua matéria congelava e o olhar se prendia 

ao nada. A vida em suspenso, como se esperasse 

por nascer e ver as coisas todas do mundo pela 

primeira vez — as árvores, os pássaros, as nu-

vens, as ruas e suas calçadas irregulares, as casas 

de formatos iguais, em vilas esquecidas pela cida-

de e sua gente futurística. 

Era como quando nasceu... inconsciência e 

escuridão — ausência de morte-vida. 
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Livre da dor, Alice afastou a cortina com um 

movimento estreito para espiar o lado de fora... 

procurou por casas em pares e a rua cinza. Avis-

tou apenas uma grande confusão de formas e es-

paços e sombras e no ar... um silêncio circunscri-

to.  

De pé, com os olhos vendados por mãos de-

cididas a lhe impedir a visão, Alice atendia ao pe-

dido feito — só vale olhar quando eu disser que 

pode — e, mesmo com o coração a trepidar... es-

perou, até que pudesse ver.  

Foi como observar uma nuvem a sair da 

frente do sol... e lá estava a casa rosada, no alto 

do terreno. Banhada de sol era ainda mais linda.  

Alice estava maravilhada.  

A casa emergia pequenina numa esquina e ti-

nha vista privilegiada para o bairro, que chegava 

em ondas à janela da frente.  

Reparou que estava abandonada e que care-

cia de cuidados. Observou os degraus de cimento 

cinza e os caminhos marcados no chão. Uma tri-
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lha de ladrilhos-coloridos-quebrados que não for-

mavam um desenho. A irregularidade era bastante 

charmosa e dava a volta na casa. Gostou imenso 

da veneziana branca e das vidraças. E considerou 

muito simpática a porta gêmea de madeira.  

Não era a primeira casa que visitava, mas era 

a primeira que tinha despertado nela o desejo de 

viver feliz para sempre. Imaginou um varal nos 

fundos. A roupa a secar ao sol. Uma mesa para os 

almoços de domingo, numa das laterais, na outra, 

duas cadeiras para as noites mais claras, sendo 

que as mais escuras, seriam destinadas ao tricô na 

sala. 

Regressou de seus devaneios, atraída que foi 

pelo som de chaves, agitadas no ar. Mãos unidas, 

como quem reza e agradece… ao mesmo tempo 

que uma explosão de alegria a faz colidir com o 

futuro-marido, num salto-pulo.  

Alice rodopiou no ar, como um brinquedo de 

parque. Os risos explodiram, como fogos na últi-

ma noite do ano. Do lado de dentro, o sabor do si-
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lêncio aconchegante de um lugar que já podia ser 

chamado “de nosso”. Não havia mobília, mas os 

contornos dos cômodos estavam todos lá. As pa-

redes por pintar. O piso rústico a pedir uma gene-

rosa camada de cera.  

Alice foi beijada e, por um instante, foi ape-

nas sonho.  

Manhãs azuis. Chuva na varanda. Canto de 

pássaros nas árvores. Cachorros a latir nos por-

tões. Gatos a miar nos muros. Uma noite inteira. 

Lua cheia. Corpo enfiado em camisola de seda. 

Primeira noite. Pele a esperar por carícias e os 

sussurros de prazer-gozo-satisfação. Corpo exte-

nuado. A certeza dos afetos e do sim, repetindo-se 

em ecos do passado ao futuro.    

A casa rosada tinha sido arrematada em lei-

lão. Lance mínimo. Martelo batido para anunciar 

que havia sido vendida. Ninguém a queria, porque 

escondia uma mentira — dois corpos que a luz do 

dia tinha revelado. A história se repetia de boca 

em boca, desde os anos cinquenta. Ninguém havia 
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contado aos novos moradores — recém-casados 

— que era impossível ser feliz ali. Havia esperan-

ça pequena, de que a imensidão da morte enco-

lhesse até desaparecer.  
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Alice reparou na roupa que vestia o corpo... 

uma espécie de vestido branco-longo-largo, preso 

por velcro nas costas. Esbarrou — ao sentir a tex-

tura da roupa na ponta dos dedos — em uma eti-

queta e se deparou com o seu nome, escrito em 

azul.  

Arrancou com algum cuidado — gesto pe-

queno, sutilmente sonoro — e ficou a espiar a ca-

ligrafia, levemente arredondada. Imaginou a cane-

ta a marcar o pedaço de papel. A mão a conduzir 

o gesto de prendê-lo à roupa, como quem tatua a 

pele com as consoantes e as vogais que compõem 

o seu nome, que era pequeno-delicado.  

Três vogais e duas consoantes diziam-na.  

E lhe era estranho pensar que quase se es-

quecera de que era Alice — a menina no país das 

maravilhas, de Lewis Carroll, embora seu nome 

não tivesse nenhuma relação com a personagem 

da história infantil, publicada pela primeira vez 

em mil oitocentos e sessenta e cinco — muito an-

tes de seu nascimento.  
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Seu nome era uma homenagem — tinha ou-

vido a história por inteiro —, mas Alice colecio-

nava alguns esquecimentos. Um ou outro pensa-

mento saltava lá de dentro para aborrecê-la. La-

mentava desenterrar certos cadáveres que ela nem 

sabia enterrados.   

Se lembrava da avó e de seu pigarrear cons-

tante. Mas não sabia o que havia lhe acontecido. 

Estava morta, certamente. Era uma pessoa velha e 

seu coração titubeava. Tomava remédios com ho-

ras marcadas... às doze — hora do almoço — e às 

seis — hora do jantar.  

Foi ela quem a levou à escola, em seu pri-

meiro dia de aula e a entregou à professora. Seu 

nome era o segundo na lista. Vinha depois de Ada 

— nome estranho, tão pequeno quanto a menina 

que ocupava a primeira cadeira, na terceira fileira.  

Mas não teve tempo de achar graça.  

Seu nome — Alice Silva — foi dito em voz 

alta, para que todos ouvissem.  

Sentada na primeira fileira, perto da janela, 
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ergueu timidamente a mão e quase disse alguma 

coisa.  Mas o olhar da professora, por cima das 

lentes, a calou.  

Não pensou em mais nada. Não se preocu-

pou com o lugar-quarto onde estava, o sonho que 

parecia não ter terminado e algumas coisas que ti-

nha percebido fora do lugar. E fixando-se em cada 

palavra, rezou uma ave-maria. As palavras, disse 

um poeta, são corpos transparentes à espera de 

uma cor.  

 Alice removeu com alguma dificuldade 

aquela vestimenta-branca-fina-esquisita. Alguns 

movimentos doíam mais que os outros e a obriga-

va a consumir um pouco mais de ar. Nua, visitou 

— um a um — os ferimentos na pele. Mesmo su-

turados ainda doíam-sangravam.  

E sem saber o que lhe tinha acontecido... 

perdeu o que restava de paz e provou de novo do 

desassossego de Pessoa — leitura feita no tempo 

escolar, em busca de distração. Nem sabia o que 

lia, só queria tentar não pensar no garoto que pa-
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recia esperar por ela, sempre no mesmo lugar, 

com o seu olhar guloso. Percorria — forçosamen-

te — as linhas daquele livro — “ah, que manhã é 

esta, que me desperta para a estupidez da vida, e 

para a grande ternura d´ella!”.  

O corpo, as emoções e o olhar tinham apenas 

um interesse: o garoto que atravessou a rua e se 

colocou em seu caminho, numa espécie de colisão 

que a fez estremecer por inteiro, obrigando-a a se 

questionar: pássaro ou pedra?  

 


