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disse muitas vezes, jurei que nunca publicaria um livro de cróni‑
cas. talvez o tenha até escrito. por exemplo, uma crónica sobre
livros de crónicas — das tantas vezes que precisei de um tema, que
desesperei por uma ideia, bem me podia ter vindo esta. poupava
‑me o trabalho de alinhar este intróito, de justificar o fazer isto
— o livro das crónicas, mais um no meio de todos os livros de
crónicas de todos os cronistas do mundo.
porquê, então? ora, porque a bárbara bulhosa (a minha edito‑
ra, a mulher da tinta‑da‑china) quis e tenho dificuldade em dizer
que não à bárbara, sobretudo quando dizer sim não implica escre‑
ver 600 páginas ou mesmo 30, é só mesmo sim. sim, ok, por que
não. e depois a capa é muito bonita. a tinta‑da‑china, quer dizer, a
vera tavares, faz sempre capas bonitas, as mais bonitas do merca‑
do, e o título das crónicas, que é só meio meu (alguém me ajudou a
inventá‑lo a partir da ideia do sermão dominical) faz um bom títu‑
lo. e, vou confessar — não espalhem —, eu gosto destas crónicas.
digo: só estão aqui as de que gosto, que me fazem sentido ainda
à distância de meses, de anos, que não me envergonham, não me
incomodam, me dão prazer reler.
quem deixa um rasto de escritos, espalhado por cadernos de
adolescência, diários, jornais, revistas, televisões (sim, também se
escreve para televisão, sabiam?), livros e blogues, encontra‑se às
vezes com a sua assinatura em coisas que preferia não ter escrito,
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dito, pensado. mas também o contrário, também dizer «é mesmo
isto» ou «era mesmo isto». como em «sou isto» ou «fui isto».
escrever, escrever muito, por ofício e necessidade (às tantas
não se distinguem, um e outra) pode ser (é) uma forma de esgo‑
tamento mas também de reconhecimento, de autoconhecimen‑
to. escrever sobre as coisas, sejam elas quais forem, obriga‑nos a
pensar nelas, a entrar nelas. muitos destes textos, diria mesmo a
maioria, são sobre mim. sim, bem sei, escrevemos sempre sobre
nós (mesmo, no limite, na suposta aridez de um take de agência),
mas aqui é uma deliberação, uma deriva em relação à outra coluna
semanal que assino desde 2005 no diário de notícias e que tem
um carácter mais actual, de comentário, de análise, de interven‑
ção. quando joão marcelino me propôs, em 2007, assinar também
uma coluna na notícias magazine, a revista de domingo do dn e
do jornal de notícias, pareceu‑me que faria sentido um registo to‑
talmente diferente. apetecia‑me escrever sobre as coisas sobre as
quais me apetecesse escrever, por mais esotéricas e íntimas que
me surgissem — coisas como um peixe de aquário ou um doce de
praia, uma canção favorita ou um autor muito amado, o sexo ou
a amizade, a minha casa ou a minha primeira morte. é uma pre‑
sunção, bem sei, que isso interesse a alguém, mas como sempre
me interessou saber o que interessa aos outros posso crer que aos
outros, para quem sou outra, interesse saber o que me interessa.
posso até acrescentar que acho que nos interessamos todos —
à excepção dos psicopatas, e talvez mesmo esses, já que se interes‑
sam por si próprios — pelas mesmas coisas.
e há sempre os peixes da capa.
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O peixinho encarnado

J

á não me lembro bem como é que o Sushi entrou na minha
vida. Acho que me foi oferecido por uma amiga. Tinha tido vá‑
rios peixinhos encarnados quando criança. Eu queria um cão ou
um gato, os meus pais deram‑me um peixe num aquário redondo.
Os peixes nos aquários redondos enlouquecem, diz‑se. Não sei
se é verdade, mas é bem provável. Se eu fosse peixe, enlouquecia de
certeza a andar para ali sozinha às voltas sem destino nem propósi‑
to (que é, bem vistas as coisas, o que acontece a toda a gente).
Seja como seja, o certo é que os peixinhos lá tiveram o seu
anunciado e precipitado fim: um belo dia, boiavam, sem um bilhe‑
te de despedida ou sequer um ai, na redondez do aquário. Fosse da
loucura, da lixívia que põem na água da torneira, de algum decre‑
to genético ou de congestão, os peixenhos encarnados morriam
como tordos (aliás, os tordos é que morrem como peixinhos en‑
carnados). E eu desisti de ter peixes.
Até que, já crescida e trintona, me ofereceram o Sushi. O Sushi
durou mais que os outros todos. Um ano e meio, dois? Já não sei.
Durou muito para um peixe de aquário redondo, o suficiente para
eu achar que podia durar mais (para sempre?) e me tomar de amo‑
res e preocupações por ele. Uma manhã, porém, surgiu menos
vivaço na arremetida para os flocos da ração, com uma descolo‑
ração nas escamas. Mais uns dias e tinha um inchaço a crescer e
nadava de lado, lentamente, respirando a custo. Inconformada, li‑
guei para várias lojas de peixes a narrar os padecimentos. «Por que
[15]
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Por amor de deus

não compra outro?», perguntavam‑me. «Deite esse fora, não vale a
pena gastar dinheiro a tentar salvá‑lo.»
Os peixes encarnados são baratos, muito baratos, e muitos.
E todos iguais: quem viu um viu todos. Não falam, não abanam o
rabo, não dão marradinhas nem ronronam, não fazem nada a não
ser nadar, comer e morrer estupidamente, mais tarde ou mais cedo.
Nem sequer gostam de festinhas, como as raias que num aquário
da Noruega vi procurarem as mãos dos turistas para longos afagos
(e lá se foi o meu gosto por raia frita). Nada: é bem possível que os
peixinhos encarnados nem dêem conta da nossa existência, quanto
mais gostar de nós — que é o que nós queremos e exigimos de toda
a gente, pessoa ou animal ou planta, em quem investimos afecto.
Normal pois que quando saí de casa com o Sushi para andar de
loja em loja a tentar encontrar‑lhe uma cura tenha sido olhada como
louca varrida. «Deixe‑o cá e leve outro», propunham‑me, talvez a pon‑
derar uma chamada discreta para o Júlio de Matos para averiguar de
uma fuga. «Ele vai morrer de qualquer maneira, e coitadinho até está
a sofrer.» Eu insistia: não há nada que eu lhe possa dar? Um remédio?
Não, não havia remédio. A bem dizer, ninguém sabia o que
o Sushi tinha. Ninguém se interessa em conhecer as doenças dos
peixinhos encarnados e em encontrar‑lhes cura: para quê?
Levei o Sushi para casa e esperei. Durou mais uma semana.
Não tive coragem de fazer o que me aconselhavam «para lhe aca‑
bar com o sofrimento» (e com o meu, suponho): despejá‑lo na sa‑
nita e puxar o autoclismo. Tinha uma esperança idiota de que ele
sobrevivesse. Vi‑o agonizar em absoluta impotência.
E vi‑o morrer, finalmente. Mais um peixinho encarnado para o
cemitério infinito, sem história, dos peixinhos encarnados. E para
o cemitério infinito das histórias de afectos improváveis e sem re‑
torno que incansavelmente perseguimos — à volta, à volta, à volta.

osto da palavra deus. É mesmo das palavras de que mais
gosto. Gosto da estética, do som e do sentido. Gosto tan‑
to que a uso muito. Dou comigo a repetir «ó, deus», em voz alta,
quando alguma coisa me irrita ou desconsola e quero remeter as
causas da irritação e do desconsolo para a inevitabilidade das coi‑
sas inevitáveis. Digo «que mal fiz eu a deus» quando me sinto in‑
justiçada, «vai com deus» quando quero mandar alguém passear,
«por amor de deus» quando algo me surge como incompreensível,
gratuito ou disparatado, quando exijo a atenção de alguém, quan‑
do faço um apelo desesperado.
São expressões curiosas, interpelações poderosas. Mágicas,
rituais, blasfemas: é a isto, a esta utilização banal, coloquial, creio,
que se chamava «invocar o nome de deus em vão». Não sei em que
pensa ou o que sente alguém que crê na divindade quando as re‑
pete. Se ao dizer «deus» vê a figura de barba branca e vestes épicas
da Capela Sistina, o luminoso dedo da criação, o poder dos céus,
infinito e imponderável, tão ubíquo quão terrível e indiferente.
Mas eu, ateia do trinta costados, que vejo? Por que invoco uma
entidade em que não creio?
Há para esta pergunta muitas respostas. A mais usual, repetida
pelos crentes, é de que, por definição definido em relação à ideia
de deus, o ateu vive obcecado por ela. Há até quem assevere que o
ateu é uma espécie de fervoroso crente «ao contrário», e que a sua
crença «negativa» corresponde na verdade a um desafio permanen‑
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te, a um «diálogo» com a divindade. Acho graça a esta explicação:
parece que certos crentes não concebem outra possibilidade senão
a de acreditar e, como encaram o ateu como oposto de si próprios,
se eles amam deus e o vêem em todo o lado e lhe agradecem todas
as coisas, então o ateu só pode odiá‑lo, querer bani‑lo.
Ora eu, ateia, confesso que não quero banir deus para lado
nenhum. A ideia de deus comove‑me. Comove‑me esta possibi‑
lidade de um interlocutor silencioso que apaziguasse o silêncio,
de um ser que olhasse para mim e por mim, que me amasse mes‑
mo nos meus piores e mais inconfessáveis momentos, me confor‑
tasse no desespero e me abraçasse na morte. Comove‑me essa tão
pungente criação contra a solidão e o vazio, essa tão admirável
obra de arte que, embora muito abusada e manipulada para hor‑
ripilantes fins, se mantém intocada ao longo dos milénios na sua
inútil perfeição.
Não gosto das religiões, é certo. Não gosto da organização,
das instituições, dos ditados. Não gosto dos que traduzem a ideia
de deus em intolerância e totalitarismo, dos que dividem o mun‑
do em inimigos mortais, dos que prometem esquartejar e quei‑
mar todos os que não alinham nas suas hordas (e todos os livros
ditos sagrados o fazem). Mas não confundo a noção de deus com
os seus autoproclamados profetas, com os seus instrumentaliza‑
dores, com os impérios da fé. Nem com um nome próprio deste
ou daquele mito. Não: deus é uma palavra autónoma, desenhada
para nomear os mistérios, para configurar tudo o que nos escapa,
tudo o que não controlamos, tudo o que é maior que nós, tudo o
que é inelutável, tudo o que nos falta. Aquilo a que se chama «uma
força de expressão». Quando digo «por amor de deus», não estou
decerto a dizer que amo uma dividade ou que presumo que o meu
interlocutor a ama. Estou apenas a usar uma frase poderosa, uma

súplica, um desabafo aculturado. A reconhecer que não bastaria
dizer «por amor de mim», ou «por amor de ti». Outros usam outros
palavrões — eu uso deus. É mais bonito. E se alguém se ofender
com isso, paciência. Que deus lhe perdoe.
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foi composto em caracteres Hoefler
Text e impresso na Madeira & Madeira,
Artes Gráficas, sobre papel Coral Book
de 80 gramas, numa tiragem de 1000 exem‑
plares, em Novembro de 2010.

