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Ninguém, o meu nome é Ninguém. 
O grande Polifemo coçava a cabeça 
em sinal de espanto e incompreensão. 
Ninguém?! Como te podes chamar 
Ninguém? Tu és alguém e essa condição 
necessita de um nome próprio, distintivo, 
um nome pelo qual te possa chamar 
e tu possas responder. A brutalidade 
do grande Ciclope de nada lhe servia 
face ao engenhoso plano de Ulisses. 
Garanto-te que sou Ninguém. Por certo 
já terás ouvido das minhas aventuras, 
sou o famoso Ninguém que cruza os sete 
mares desafiando o destino. A história 
parecia legítima e a oferta daquele sublime 
vinho servia o propósito de garantia. Irei 
comer-te de qualquer das formas, mas 
fá-lo-ei depois de me saciar com os teus 
companheiros. A fábula que me contas e 
o néctar que me trazes dão-te o privilégio 
de mais alguns minutos no mundo dos 
vivos.

Ninguém, Ninguém quis-me matar! 



Exemp la r  n º :

Au to r :



C ARL A  P INT O  COELHO





C ARL A  P INT O  COELHO

UM  AMOR  MOR T O





Não esperes nada que não saibas já; no entanto, espera mais: espera tudo.
Rui Costa

O bem que me fazes é o mal que me fazes, as contas feitas. O amor morto é uma estranha 
visita. Bate devagar, levemente, um coração fechado nas mãos.

Pedro Paixão

O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Salmo 30





I

Uma arma é disparada na noite escura. 
O que vem depois é silêncio.
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Nas escadas, pés apressados corriam. Vinham com a celeridade do 
susto, nas asas da curiosidade que fareja a tragédia. Eram pés de vários 
tamanhos, indiferentes ao género e ao conforto. Batiam nos degraus 
de mármore com saltos finos, tacões baixos e gemiam nas solas de 
borracha natural. A acompanhar os pés, vozes que faziam perguntas, 
respondiam a perguntas, surpreendiam-se quando olhavam para o 
chão, horrorizavam-se, às vezes choravam. As bocas que comandavam 
os pés falhavam no silêncio que só os olhos devolviam. Eram mudos os 
gritos dos olhos, aflitos, espantados, revoltados por serem eles a apontar 
aos pés a direcção do espectáculo deplorável onde tinham entrado 
sem convite. Os pés apressados, comandados por olhos que gemiam 
pelas bocas escancaradas, vinham de todos os lados: dos apartamentos 
de cima, de baixo, do lado, da frente e das traseiras. Vinham da rua, 
atraídos pelo corrupio de estranheza que subia e descia as escadas do 
prédio. Galgavam os degraus, suportando o peso dos corpos colados 
à parede, agarrados uns aos outros com medo de ser perderem na 
escuridão do que não viam, arrastados sem volta para o centro de um 
buraco negro que os atraía até ali. Ao chegar, paravam abruptamente 
assim que percebiam a razão. Entravam depois noutra dimensão, 
mistura de cheiro agressivo da pólvora, poeira que os pés levantavam, 
nevoeiro que traziam na roupa e a ferrugem do sangue. Havia sussurros 
por todo o espaço, mãos que se torciam umas nas outras, mãos que se 
colavam às bocas, se cruzavam sobre os peitos arfantes da pressa e do 
medo. A casa cheia de uma festa de rostos disformes: olhos arregalados, 
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bocas torcidas, espanto, medo, pânico, agonia, tudo junto, em todos, 
ao mesmo tempo. Piscavam luzes, moviam-se fardas, corriam fitas e 
fechos, às vezes uma voz imperativa sobrepunha-se ao marulhar da 
casa e enxotava a curiosidade que viera da rua. Figurantes grotescos 
invadiam a sua tragédia. 

Mas ela não via, nem ouvia. 
Os olhos tinham parado a imagem que os outros já não testemunharam, 

o instante em que entrou na sala e o assombro a paralisou. As persianas 
subidas ao limite davam às janelas da sala a aparência de uma aflição 
muda que os cortinados não tinham sabido ocultar. Em vão se tinham 
acendido todos os candeeiros na urgência de a atrair ao que não tinha 
visto. O sofá era uma desolação de sangue. Livros tombavam nas estantes 
num desmaio de horror, o tapete mergulhado na mancha escura e as 
peónias na jarra da mesa grande a chorarem pétalas de mágoa. Sentia 
os olhos expandidos de incredulidade; as mãos coladas à boca, como 
uns lábios postiços que a impediam de se fazer ouvir; o corpo rígido, a 
desligar-se como uma máquina; os céus fechados e as nuvens carregadas 
a esgotarem toda a água que guardavam dentro, chovendo nos céus por 
cima da cidade e nas abóbadas dos seus olhos. Soube, ao entrar na sala 
onde a televisão continuava a informá-la de guerras e mortes, tragédias 
e desastres – indiferente à guerra fria que se tinha vivido naquela casa, à 
morte que a assolara, à tragédia que lhe doía por dentro, ao desastre que 
nenhum bem reporia. Finalmente, soube que quebraria ao peso da sua 
inefável solidão.

Alguém tinha conseguido encolher-se pela frincha da porta e caído 
com ela na profundidade do terror em que mergulhara quando os seus pés 
pisaram o lodo de sangue que se espalhava pelo chão. Alguém, ofendido 
com a estática contemplação da sua fatalidade, que um abanar de ombros 
decidido falhara em interromper, tinha pegado num telefone e gritado 
palavras de uma aflição desconexa que escutava, como se proferida de 
muito longe, sem lhe prestar grande atenção.


