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Em busca d’eus desconhecidos

Durante muito tempo, fumei. Quando era pequena —
tão pequena que ainda não andava na escola — e me
perguntavam
— O que queres ser quando fores grande?
respondia
— Fumadola.
Riam‑se. Estava habituada a que se rissem por‑
que falava mal. Só mais tarde percebi que naquele
caso se riam da minha vocação.
— Queres ser o quê?
— Fumadola.
O meu pai fumava e eu queria ser como ele. Gos‑
tava tanto do meu pai. Era belo, bom e poderoso.
E ainda o era mais quando fumava. Sabia fumar, o meu
pai. Se eu fechava os olhos e pensava
— Pai.
via‑o invariavelmente a fumar. Continuo a vê‑lo
fumar quando fecho os olhos. E já passaram onze
anos desde que morreu.
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Não havia qualquer dúvida sobre a minha deci‑
são: quando fosse grande seria fumadora. Para ser bela,
boa e poderosa. No meu entendimento de criança,
estava convencida de que somos aquilo que mostra‑
mos. Ou que mostramos aquilo que somos. Como se
existisse um código corporal e gestual de fácil com‑
preensão que permitisse a qualquer pessoa saber, sem
engano, aquilo que os outros são. Nesse código, fumar
com a elegância com que o meu pai o fazia significava
ser‑se bom e poderoso. Fumar com aquela beleza nos
gestos tinha de ser a síntese da bondade e do poder.
Não me espantava nada que no sétimo dia Deus
tivesse puxado de um cigarro e, encostado à ombreira
do mundo, de olhos semicerrados por causa do fumo,
se tivesse deixado ficar a contemplar a sua criação,
o cigarro a desaparecer em fanicos de cinza. Deus
encostado à ombreira do mundo, a fumar como o meu
pai aos domingos de manhã, encostado à ombreira da
porta da cozinha, a ver‑me brincar no quintal por entre
o mamoeiro e o sape‑sape, o meu pai via a pressa com
que eu crescia para ser
— Fumadola.
E todos se riam. Por causa do meu desvio fonoló‑
gico, pensava eu. O resto estava certo. Tão certo que
não me importava que insistissem
— O que queres ser quando fores grande?
Acreditava que a pergunta continha uma pro‑
messa extraordinária, a promessa de que eu poderia
escolher o que queria ser. Sem qualquer limitação.
Aquela pergunta significava que eu podia construir
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‑me de acordo com a minha vontade e de acordo
com a minha vontade a minha vida seria uma suces‑
são de aventuras fascinantes que acabariam sempre
bem. Não sabia que nunca teria informação sufi‑
ciente que garantisse que as minhas escolhas seriam
as mais acertadas, mas ainda que soubesse não me
preocuparia. O futuro era eterno e generoso e eu
iria sempre a tempo de corrigir qualquer erro. Mas
não haveria erro. Não tinha dúvida alguma
— Fumadola.
Fumar — ou o gesto de fumar — não só me defi‑
nia no futuro como me transportava para esse tão
desejado futuro. Há gestos que têm ou ganham esse
poder. São gestos‑gatilhos que nos permitem partir
em busca de passados perdidos ou de futuros por
haver. Quando tinha o sonho de ser fumadora, o meu
passado era quase nada. Tinha vivido ainda tão pouco
que era sempre para o futuro que eu partia.
Tudo isto era mais pressentido do que sentido.
Nesse tempo, a intuição ainda não tinha sido domes‑
ticada pela razão e governava — ou desgovernava
— quase em exclusivo o que eu era. Seja como for,
acreditei, desde muito nova, que podia construir‑me.
E fui‑me construindo ao longo dos anos. Fui,
pelo menos, mudando.
A verdade é que a mudança aconteceu muitas
vezes sem que eu quisesse ou sem que eu controlasse
a direcção que tomava. A mudança foi acontecendo
quase sempre devagar, com o novo eu a empurrar len‑
tamente o antigo até lhe tomar o lugar. Uma vez ou
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