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A ÚLTIMA VIAGEM
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I
A partida

Estou atrasada novamente. Sempre fui pontual durante a maior
parte da minha vida, mas desde há um ano comecei a recorrer ao
atraso para todo o tipo de situações que contemplem horário pré-estabelecido. Foi como se, subitamente, o tempo tivesse começado
a correr a meu desfavor.
Hoje, o relógio já vai adiantado 30 minutos e o avião não vai
esperar por mim.
Procurei manter o sentido prático ao fazer a mala. Nunca gostei
de decidir de antemão o que vestir no dia seguinte, quanto mais
durante três semanas. Mas lá optei por dois pares de jeans confortáveis, três camisas brancas, três t-shirts brancas e sete pretas, duas
saias compridas de tecidos leves, uma camisola de malha bege e um
vestido preto que, de certa forma, se tornou um talismã nos últimos
tempos. O calçado resumiu-se a umas All Star brancas (que utilizei
na viagem), umas botas de caminhada castanhas e umas sandálias
gregas com apontamentos dourados e prateados. Roupa interior.
Produtos de higiene. Não levo relógio – acho que para me esquecer
dos atrasos! Apenas uma joia: um fino colar de ouro branco com
um delicado pendente em forma de bússola. Levo o perfume.
Tomei um banho rápido e não tive tempo para secar o cabelo.
Acabara de terminar um difícil turno de oito horas no hospital, em
que mal tive tempo para comer. Dei primazia ao banho e continuei
a descurar a alimentação. Emagrecera sete quilos desde há um ano,
mas conhecia bem a razão, por isso não estava preocupada com um
possível problema de saúde oculto.
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Enfiei o meu vestido comprido, de algodão azul-escuro, calcei
as sapatilhas brancas, coloquei o fio ao pescoço e saí num alvoroço,
com a mala a bater em todas as esquinas da casa. Não me preocupei
com nada relativo à logística doméstica. A minha irmã viria, durante a semana, tratar de tudo. Preocupava-se especialmente com
as plantas, coisa com que eu deixara de me inquietar há muito.
Entrei no carro e saí da garagem, quase atropelando a minha
querida vizinha do segundo andar, a D. Carlota, uma doce nonagenária de cabelos de neve, que me traz tarte de maçã com sultanas
e canela aos domingos à tarde. Desfiz-me em desculpas. Ela sorriu,
só perguntando:
– Levas tudo, filhinha?
Ah! Não…! Não levo os bilhetes!
Nova corrida ao terceiro andar. Esqueci-me da chave de casa no
carro!
Agora é que o avião levanta sem mim!
Sprint até ao carro, a D. Carlota com um olhar curioso, corrida
até casa outra vez! Peguei nos bilhetes e, claro, tinha-me esquecido
do casaco em cima da cama. Durante anos instituíra o ritual de
deixar o casaco em cima da cama porque, durante anos, alguém
tinha assumido a responsabilidade de me lembrar de o trazer.
E agora a falta do hábito castigava-me com momentos de frio, que
me arrefeciam o corpo e me gelavam a alma.
Sentei-me na beira da cama, observando o reflexo cansado no
espelho antigo no canto do quarto. Abrandei o ritmo. Deixei as memórias dançarem à minha volta… Deixei que se cansassem. Tomei
fôlego novamente e saí de casa, descendo no elevador. Despedi-me
da minha vizinha mais querida, que tinha ficado a tomar conta do
meu carro, aberto e ligado. Dei-lhe um abraço apertado, sabendo
que as saudades iam crescer entre nós. Arranquei com calma, com
a certeza de que o avião não partiria sem mim.
***
Como uma doce conspiração do universo, o avião está atrasado. Menos agradável é a razão desse atraso: ventos fortes estão
8

CB-UVIAG_20170517_P001_256_1P.indd 8

07/06/17 16:08

a dificultar o tráfego aéreo. Tudo muito pouco usual para esta altura do ano. Estamos em julho, no pico do verão, e com tempestades ameaçadoras há uma semana. Os avisos laranja estendem-se
pela maior parte da orla costeira.
Os meus familiares e amigos imploraram para que adiasse
a viagem, pois para além do estado meteorológico ameaçador no
Porto, vou fazer escala em Londres, onde o cenário não é menos
preocupante. O manto cinzento estende-se pela Europa, com focos
tenebrosos em Paris e Madrid.
Todos os passageiros estão apreensivos. Alguns cancelaram
mesmo as viagens, e a desordem no aeroporto é alarmante. Os funcionários das companhias aéreas desdobram-se entre telefonemas
e explicações aos mais impacientes. Parece que aumentaram o número de colaboradores, mas seria preciso mais do dobro para acalmar a confusão instalada.
No meio disto estou eu, aparentemente tranquila e absorta nos
meus devaneios.
Sentada no banco duro e desconfortável de metal, observo o frenesim, como se de um ballet de Tchaikovsky se tratasse. O espetáculo tem som, mas é longínquo. As personagens não têm a mesma
graciosidade dos bailarinos, mas a minha imaginação consegue
desacelerar o ritmo e projetar danças graciosas por detrás das correrias frenéticas.
– Menina… Menina…
O som vem de perto, retirando-me do meu estado letárgico.
Um velhinho de cabelo cinzento e simpático ar de avô que conta
histórias de cabeceira aos netos, olha para mim como se eu fosse
um ser extraplanetário. Usa um fato de fazenda verde-tropa, corte
clássico, com colete no mesmo tecido, camisa imaculadamente
branca, muito bem cuidada, e um laço de padrão escocês. E para
que nada falte a caracterizar o personagem saído de um filme dos
anos 20, usa um relógio de bolso, que pende elegantemente do
botão do colete.
– Desculpe se a incomodo, mas sabe alguma coisa do avião? Vai
para Londres a menina?
A forma como coloca a voz faz lembrar um professor catedrático.
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– Não sei, desculpe. Não incomoda nada, estava só distraída.
Sim, vou para Londres. Respondo-lhe ainda meia entorpecida,
como se estivesse a acabar de aterrar ali.
– É que, no meio desta confusão, ninguém me sabe dar uma resposta. E como a menina esta tão calma, pensei que soubesse mais
do que os outros! – Tem meiguice no olhar e fala com uma ternura imensa na voz. – Ah… que mal-educado! Não me apresentei.
Chamo-me Henrique. Já tenho 83 anos, por isso queira perdoar-me
estar a ser tão maçador.
Preparo-me para responder ao senhor Henrique e dizer-lhe que
não incomoda nada; que, na verdade, a sua presença me acalma,
quando a voz celestial do aeroporto avisa que o voo vai seguir, pedindo a todos os passageiros que se encaminhem calmamente para
a porta de embarque.
– Vou visitar a minha neta a Londres. Estou ansioso por vê-la!
Mudou-se para lá há três anos para trabalhar. – Continua o seu monólogo, sem sair do meu lado, enquanto nos dirigimos para a porta
de embarque. – Importa-se que vá com a menina até ao avião? Fico
sempre um bocadinho nervoso nestas viagens.
– Não me importo nada! Muito pelo contrário, senhor Henrique, agradeço-lhe a companhia. Os aviões também me deixam desconfortável.
Dirijo-lhe o sorriso mais honesto que consigo esboçar, tentando
entrar em sintonia com aquele velhinho tão adoravelmente encantador e vulnerável. Na verdade, os aviões não me causam incómodo
algum. Aliás, poucas coisas me abalam ultimamente. A minha
noção de autopreservação desapareceu há algum tempo – um ano,
para ser rigorosa!
– Não, senhor Henrique não. Trate-me só por Henrique. Senão
ainda me faz parecer mais velho do que já sou.
Estendo-lhe a mão com um sorriso.
– Maria Eduarda. E acredito que não seja nem um dia mais
velho do que eu.
Respondeu com uma gargalhada e, com as suas, apertou a minha
mão direita. Parou, fazendo parar a imensa fila atrás de nós.
– Lindo nome! A sua mãe devia gostar muito dos Maias.
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Contempla-me como se eu fosse a encarnação da personagem literária. Na verdade, não foi o livro preferido da minha mãe, e tenho
praticamente a certeza de que só o leu muito depois de eu ter nascido.
– Gosta mais que lhe chamem Maria ou Eduarda?
– Maria Eduarda! – sorrio.
Henrique acena com a cabeça num sinal de clara aprovação.
Chegámos à frente da fila, mostrámos os bilhetes e os cartões de
identificação. Seguimos pela manga claustrofóbica até à entrada do
avião. Tudo isto na única velocidade permitida pela fila compacta:
lentamente.
Trocamos confidências. Fala-me da crise que vivemos no nosso
país, que obrigou à mudança da neta para Londres, do amor intenso que nutre pela esposa, que partiu há mais de dez anos, e das
saudades que vai sentir do seu amigo Alecrim – um gato rafeiro,
que apareceu em sua casa há três anos e é a sua companhia nos
serões de insónias intermináveis. Quando Henrique vem a Londres, o Alecrim fica com a vizinha do andar de cima, uma jovem
estudante de direito e defensora acérrima dos direitos dos animais.
Reconheço-lhe os olhos húmidos e a voz trémula quando fala do
filho que perdeu há um ano.
– A dor de perder um filho pode levar um ser humano à loucura, e não devia ser permitida a ninguém! – murmura num choro
invisível.
Aperto-lhe a mão na tentativa de o confortar, mas não sou capaz
de proferir uma palavra.
Rapidamente destruímos as barreiras comuns entre estranhos
e uma cumplicidade encantadora foi crescendo entre nós.
Apesar de ter sido parca em desabafos, Henrique intuiu que
também eu tinha perdido algo demasiado importante num passado
pouco longínquo. A verdade é que este amigo recente tinha uma
sensibilidade única: sentia em vez de saber.
***
O primeiro contacto com o calor dentro do avião é violento.
Todos os passageiros estão numa azáfama. Uns em tentativas
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CB-UVIAG_20170517_P001_256_1P.indd 11

07/06/17 16:08

inviáveis de colocar a sua bagagem em lugares onde já não cabe,
outros a apertar nervosamente os cintos, como se o avião fosse descolar nos próximos segundos. As crianças estão impacientes, choram e gritam pelos pais. Os hospedeiros tentam, em vão, que todos
mantenham a calma. Por breves instantes quase cedo à vontade de
recuar e não embarcar nesta viagem.
Ao fim de alguns minutos, que me pareceram horas, chego ao
meu lugar junto ao corredor, como tinha escolhido. Nunca gostei
de viajar junto à janela, sinto-me sempre encurralada. E, no caso de
alguma emergência, estar do lado do corredor dá-me maior mobilidade.
Henrique sentou-se duas filas à minha frente, à janela, mas não
demorou a mudar-se para o meu lado. Quem seria capaz de lhe
negar um pedido tão humildemente feito, com uma ternura que só
aos 83 anos é permitida?
Depois de toda a sequência normal de avisos e esclarecimentos
acerca das condições atmosféricas que causaram o atraso do voo,
o avião descolou calmamente e Henrique, agitado, segurou a minha
mão até o avião estabilizar.
***
Servem um lanche leve, pouco depois de o avião atingir a velocidade cruzeiro. Sou a primeira a ser servida por ter pedido opção
vegetariana. Sem surpresa, o vegetarianismo é tópico de conversa
durante muito tempo, Henrique quer saber tudo. A esposa tinha
uma vontade antiga de se tornar vegetariana, mas acabou por nunca
o fazer. Agora, ele parecia ter recebido o sinal de que precisava para
criar um novo laço com o amor da sua vida, concretizando o sonho
que ela tinha deixado por cumprir.
Estávamos tão absorvidos na nossa troca de conceitos, mitos
e verdades acerca do vegetarianismo que quase não ouvíamos
o pedido do comandante. Foi o meu subconsciente que me alertou
quando a palavra “médico” fez eco.
Salto do banco e, em segundos, estou junto da hospedeira. Informo que sou médica e desculpo-me, pois não ouvi tudo o que
12
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o comandante dissera. Na verdade, não ouvi quase nada! Levam-me apressadamente à primeira classe, onde está um passageiro
com aparentes problemas cardíacos.
A confusão à sua volta é mais do que a recomendável e todos me
bombardeiam com questões. Ainda não consegui chegar junto do
paciente e já antecipam o diagnóstico trágico e dramático. As hospedeiras procuram saber se preciso de alguma coisa: água, açúcar,
um chá…
– Preciso que se afastem e me deem espaço para avaliar a situação. – Elevo o tom de voz na esperança de que me oiçam e, como se
de um milagre se tratasse, faz-se silêncio e todos parecem entender
que têm de se acalmar.
O material clínico aparece em segundos ao meu lado, e pergunto o nome do passageiro.
Uma voz perturbada, com forte sotaque espanhol, ecoa junto
a mim.
– Carlos! Se chama Carlos. É meu irmão!
Olho de relance para o sujeito atormentado, mas rapidamente
devolvo a atenção ao paciente.
Carlos está sentado no chão, de joelhos dobrados, onde apoia
os cotovelos, enquanto tapa a cara com as duas mãos. Apenas lhe
consigo ver o cabelo, loiro com luzes douradas, liso e curto. Veste
jeans claros e uma camisa branca de linho, que esta desarranjada
e amarrotada.
Ajoelho-me.
– Carlos, o meu nome é Maria Eduarda, sou médica e estou
aqui para o ajudar. Consegue olhar para mim? É capaz de dizer-me
o que sente?
Ao mesmo tempo que lhe faço o inquérito fugaz, preparo o equipamento para fazer um eletrocardiograma.
– Toma algum tipo de medicação? É a primeira vez que tem este
tipo de sintomas? Tem alguma patologia cardíaca?
Carlos permanece imóvel. Dirijo as últimas perguntas ao irmão,
que fica visivelmente aturdido. É evidente o pouco conhecimento
que tem do assunto. Interrogo-me acerca da proximidade destes irmãos.
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– Como se chama?
– Miguel – responde-me como se duvidasse do próprio nome.
– Miguel, diga-me: sabe se o seu irmão tem algum problema de
coração?
– Não tenho!
A voz forte de Carlos ressoa inflamada, como se estivesse a fazer
uma declaração de robustez. Baixa as mãos e vejo o seu rosto pela
primeira vez. Toda a vulnerabilidade desaparece. Tem no olhar
a raça de quem é capaz de dominar uma plateia de ursos famintos
com o seu azul profundo.
– Carlos, preciso que me diga o que está a sentir.
Articulo as palavras com dificuldade. Metade de mim está a recuperar da corrente elétrica que atravessa o meu corpo, enquanto
a outra metade continua hipnotizada por aquele olhar azul.
– Sinto uma pressão enorme, acho que o meu coração não vai
aguentar.
A vulnerabilidade reaparece. Todo ele clama por ajuda – a voz
ansiosa, os olhos azuis húmidos, a mão que agarra o peito como se
quisesse manter o coração no seu lugar.
– Vou fazer o que puder para o ajudar. Tente manter-se calmo,
o mais calmo que conseguir. Deixe-me abrir a sua camisa, precisamos de fazer um eletrocardiograma.
Insisto para que todos se afastem à exceção do irmão e de um
hospedeiro, e aproximo-me para lhe desabotoar a camisa. O seu
perfume é inebriante, e de uma forma surpreendente tem a capacidade invulgar de me distrair. Carlos tira a mão do peito e eu
envolvo-me num debate interno acerca da minha capacidade para
lidar com botões que me fogem das mãos, como se tivessem vida
própria. Instintivamente, abano a cabeça em sinal de negação
e volto a mim, ao meu trabalho.
Pergunto-lhe se sente dor no peito, no braço ou no queixo. Responde-me que não é dor, mas antes um aperto. Debito uma série
de questões que me podem ajudar a clarificar o diagnóstico, mas
todas as suas respostas indicam não se tratar de um ataque cardíaco. O eletrocardiograma vem corroborar a forte possibilidade de
se tratar de um ataque de pânico.
14
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Recomendo que coloque um comprimido debaixo da língua,
optando por não especificar do que se trata. Peço ao hospedeiro
para trazer um chá com açúcar e ao irmão para ir buscar a minha
mochila, ao meu lugar. Não preciso do chá nem da mochila, mas
quero ficar sozinha com Carlos, que percebe a intenção antes de
todos.
– Não é a primeira vez que acontece, mas é a primeira dentro de
um avião. Nos últimos meses tem ocorrido com alguma frequência,
mas, de alguma forma, tenho conseguido controlar. Até hoje.
Fala devagar, com um sotaque espanhol marcado. A mão regressa ao peito. Os olhos voltam ao azul profundo perturbador
e eu, ao estado de hipnose.
– O comprimido que lhe dei vai ajudá-lo a acalmar. É o melhor
para situações de pânico. Carlos, preciso de lhe perguntar, já foi ao
seu médico ou já fez exames para despistar algum problema cardíaco? Porque, se não o fez, vou ter de pedir transporte para o hospital, assim que o avião aterrar.
Enquanto falo vou arrumando todo o material dentro das bolsas. Sinto-me incapaz de o olhar diretamente e perturbada por não
o conseguir fazer.
O cansaço está a deixar-te fora de ti, Maria Eduarda.
– Já fiz todas as provas físicas. Agradeço-lhe que não mencione
o que aconteceu aqui a ninguém, nem mesmo ao meu irmão.
Somos interrompidos por Miguel, que chega apressado com a
minha mochila, como se transportasse a caixa de Pandora nas mãos.
– Desculpe a demora. O seu familiar também está preocupado,
doutora.
– Familiar?! Eu não tenho aqui nenhum fami… – Ah, claro!
O Henrique… – Não é meu familiar, mas sim, deve estar preocupado.
Olho para Carlos de relance.
O chá açucarado chega finalmente. Aconselho Carlos a beber.
O hospedeiro averigua se será necessário transporte para o hospital
quando aterrarmos. Informo que não. O senhor Carlos irá procurar
o seu médico pessoal, que, coincidentemente, se encontra em Londres neste momento.
Minto pela reputação de um desconhecido; não estou inocente
15
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e não desconheço totalmente a razão. Todos esperam uma explicação, porém, com a aparente melhoria de Carlos, resignam-se e retomam as suas tarefas.
Já devíamos ter aterrado há algum tempo, mas o comandante
atrasou a descida até à completa estabilização do passageiro. Pergunto a Carlos se precisa de ajuda para voltar ao seu lugar. Recusa.
Agradece fugazmente e não é capaz de olhar para mim.
Despeço-me de Miguel, que está visivelmente transtornado. Ao
contrário do irmão, tem um ar frágil e doce. É mais baixo, magro,
e tem cabelo castanho, mas partilha a herança genética do irmão
– os olhos azuis. Não o mesmo tom. O azul dos olhos de Miguel
não conseguiria controlar um pequeno rebanho de ovelhas.
Volto ao meu lugar, onde espera o mais recente membro da
minha família. Recebe-me com um sorriso de alívio, capaz de iluminar um campo de futebol inteiro.
– Maria Eduarda, não sabia que eras médica! Como está o senhor, está melhor? E tu, estás bem? Estás com um ar preocupado!
Fala sem me largar a mão e inunda-me de perguntas. Acho que
não espera resposta alguma, fala para esquecer a sua ansiedade.
Afinal, passou grande parte da viagem sozinho e, com o aproximar
da descida, a sua agitação aumentou exponencialmente.
– Estou bem Henrique, não se preocupe! Estou é muito cansada.
O paciente já estabilizou. Vai ao médico assim que aterrarmos.
Falo sem olhar para Henrique. Não quero estender mais o assunto, nem mentir novamente por ele, Carlos.
– E tu não és médica? Não podes tratar dele? Nem te perguntei
o que vens fazer a Londres. Vens a algum congresso?
As perguntas irrompem continuamente. Henrique está visivelmente nervoso com a aterragem. Aperto-lhe a mão com força
e tento distraí-lo com a história da minha viagem.
– Não, não venho a nenhum congresso, Henrique. Na verdade,
só fico em Londres esta noite. Amanhã viajo para o Bangladesh.
– Bangladesh? O que vais fazer ao Bangladesh, Maria Eduarda?
As palavras saem-lhe num silvo. Está surpreendentemente perturbado com a surpresa da minha viagem.
– Faço parte de um projeto de voluntariado.
16
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Os acontecimentos recentes tinham relegado para segundo plano
o propósito da minha viagem. Eu própria tinha, momentaneamente,
esquecido para onde ia e por que motivo.
– Voluntariado? Tu sabes para onde vais? Não aguentas uma semana naquele lugar.
Está abalado. Todo ele irradia preocupação e dor. Os olhos humedecem-se e as mãos tremem.
Sei bem para onde vou. Esta é a minha terceira viagem ao Bangladesh. Conheço todos os problemas que vou encontrar; posso
recitá-los, como um mantra. A verdade é que anseio por essas dificuldades, preciso delas para me sentir viva! Não estou preocupada
em aguentar-me.
– Conheço o Bangladesh. Sei que é um lugar difícil, mas também sei que é preciso fazer muito trabalho lá. Não se preocupe, vai
correr tudo bem!
Tento trazer alguma leveza à nossa conversa, que assume contornos sinuosos.
– Não sabes o que dizes, Maria Eduarda! Não estás em ti!
Conheço mal Henrique, mas o suficiente para perceber que está
zangado e transtornado. E o facto de estarmos a fazer a aproximação à pista não está a ajudar. Quero desesperadamente mudar de
assunto e, de alguma forma, o único que impera no meu pensamento envolve Carlos. Faço uso das minhas técnicas de meditação,
e afasto-o para longe da minha consciência.
Sou bem-sucedida até me encontrar em terra firme. Poucos
instantes depois da aterragem, enquanto tiro a mochila do compartimento por cima do meu assento, desequilibro-me e empurro
alguém atrás de mim. Quando me viro para pedir desculpa vejo
que é Miguel, o irmão de Carlos.
– Desculpe, estava a ser difícil tirar a bagagem. Como está o seu
irmão?
Tento parecer desinteressada, recorrendo à minha veia artística.
Sempre tive jeito para o teatro!
– Está melhor, ou pelo menos parece.
Desvia o olhar enquanto fala comigo. É indubitavelmente tímido – o oposto do irmão.
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– Quero agradecer-lhe tudo o que fez por Carlos. Ele está ao telefone, mas pediu-me para lhe agradecer.
Não consigo construir uma frase que faça sentido nos instantes
que se seguem. Para além de ter socorrido alguém dentro do avião
em pleno voo, escondi e menti acerca do seu diagnóstico. No final,
recebo um agradecimento piedoso, que me chega através do irmão,
porque o paciente se encontra a falar ao telefone. O único pensamento que me ocorre é que só pode estar a falar com o Obama!
– Não tem de agradecer, é o meu dever – respondo sarcasticamente. Arrependo-me no mesmo instante. Que culpa tem ele da
falta de educação do irmão? E a verdade é que estava a cumprir
o meu dever. – Espero que o seu irmão tenha o cuidado de procurar
um médico. – Desta vez suavizo a voz.
– Já lhe disse que tem que procurar um, aqui mesmo em Londres. Não quero voltar a entrar num avião com ele sem me certificar de que não corre perigo. Mas sei que vai ser difícil arranjar
tempo na agenda dele.
Tenho praticamente a certeza de que não respirou enquanto
falou. Está agitado e nervoso. É evidente que não tem qualquer controlo sobre o irmão, nem sobre a sua agenda. Interrogo-me se terá
algum controlo sobre si próprio ou se será Carlos quem o dirige.
– A responsabilidade agora é do seu irmão. Se achar que não
deve voltar a entrar num avião com ele, não o faça – respondo-lhe
com o melhor sorriso que consigo esboçar. Assente com a cabeça
e dirige o olhar para o chão.
– De qualquer forma agradeço-lhe, doutora… – Olha para mim
e estende-me a mão. – Não nos chegámos a apresentar convenientemente, não sei o seu nome, desculpe.
– Maria Eduarda Tagore – devolvo-lhe o cumprimento.
– Miguel Ortega Saavedra. Muito gosto em conhecê-la. – Retira um cartão de visita do bolso interno do seu blazer azul-escuro
e entrega-mo. – Doutora Tagore, seria possível atender o meu irmão
aqui em Londres? Talvez o consiga convencer a fazer os exames.
– Trate-me por Maria Eduarda, por favor. E lamento, mas
o que me pede é impossível. – Guardo o cartão no bolso do casaco.
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– Parto amanhã para o Bangladesh. O seu irmão terá de procurar
outro médico.
– Bangladesh? – Sinto um leve sobressalto no tom da sua voz.
– Então faça boa viagem, Doutora.
– Obrigada. As melhoras para o seu irmão.
Pela primeira vez fita-me os olhos, demoradamente.
– Obrigado.
As portas do avião abrem-se, dando o mote perfeito para terminar a conversa. Despeço-me de Miguel. Agarro a bagagem de
mão e pergunto a Henrique se está pronto para sair. Responde-me
ainda zangado. Diz que está pronto desde que nasceu. Sorrio-lhe de
forma terna.
Sinto-me cansada. Estou acordada desde as seis da manhã. Trabalhei oito horas no hospital, alimentei-me mal, suportei um atraso
prolongado no aeroporto e assisti um paciente durante o voo. De
momento, só consigo pensar em chegar ao quarto do hotel, que fica
a escassos quilómetros do aeroporto, desligar todas as formas de
comunicação, tirar a roupa, tomar um banho e dormir.
***
– Gostava que conhecesses a minha neta. – Henrique faz-me
novamente sair da minha bolha pessoal e voltar à realidade. – Ela
está à minha espera na saída do aeroporto.
– Claro, Henrique! Terei muito gosto.
Respiro fundo no meu subconsciente. Percebo que é importante
para ele que eu conheça a neta, por isso assinto sem reservas, apesar
do cansaço que corrói cada fragmento do meu corpo.
Demoramos pouco menos de uma hora para sair do aeroporto;
a recolha das malas atrasou-nos.
Assim que atravessámos as últimas portas, lá estava a sorridente
neta de Henrique. Quando o viu, deu um saltinho no ar e bateu palmas de felicidade. Ainda estavam a uns metros de se tocarem e ela
já estava a falar com ele, como se quisesse passar a perna ao pouco
tempo que tinha com o avô.
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Não ouvi o início da conversa unilateral que estava a ter. As primeiras palavras que consigo perceber são: «Então agora podíamos
ir comer qualquer coisa, porque deves estar cheio de fome, avô!».
Henrique dá um abraço emocionado à neta. Ela fica surpreendentemente calada e, permanecem os dois suspensos no tempo.
Tenho a impressão de que disseram o mais importante em silêncio.
Fomos apresentadas. Ema, de cabelo loiro, comprido e escorrido
como fitas de seda selvagem, e olhos verdes, rasgados e finos como
os de um lince. Usava roupa desportiva e larga – o que acentuava
mais a sua magreza. Foi igualmente calorosa comigo. Tive direito
a um abraço sentido, acho que para me agradecer por ter feito companhia ao avô durante a viagem.
E, sem aviso, a minha consciência traz-me de volta Carlos. A diferença entre o agradecimento caloroso de Ema, por ter ficado junto
a Henrique durante a viagem, e o agradecimento frio e distante por
ter socorrido alguém dentro de um avião, serve de fundamento
para a lembrança.
É Henrique que me traz de volta, mais uma vez.
– Maria Eduarda, vens jantar. Não é uma pergunta! O lugar
para onde vais não tem comida de jeito. Por isso vais-te alimentar
antes de ires embora.
A sua voz perdera toda a ternura, agora, está imbuída de preocupação e desassossego.
– Para onde vais? – pergunta Ema, enquanto organiza as malas
do avô no carrinho do aeroporto.
– Bangladesh. Parto amanhã de manhã.
Deixa cair o necessaire do avô, manifestamente perturbada.
Apanha o necessaire, que acomoda em cima do resto das malas,
e começa a andar com uma velocidade impressionante em direção
à saída do aeroporto.
– Maria Eduarda, então vens jantar comigo e com o meu avô e,
depois, levo-te ao hotel pode ser?
Quase grita para conseguir ser ouvida, mas não para de andar.
Alguma coisa liga estas duas pessoas ao Bangladesh.
– Ema e Henrique, por mais que gostasse de ter a vossa companhia para jantar, sinto que, se não me deitar na próxima hora,
20
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sou capaz de entrar em coma espontâneo. Estou verdadeiramente
cansada!
De alguma forma, Henrique percebe o meu desespero. Mostra-se mais compreensivo e não insiste no jantar.
– Ema, amanhã tens compromissos cedo? – Henrique questiona
a neta.
– Não, avô. Tenho dois dias de folga só para ti! – responde com
um sorriso franco.
– Então, amanhã, achas que podemos ir tomar o pequeno-almoço com a Maria Eduarda ao hotel? Depois, damos-lhe boleia até
ao aeroporto. – Dirige-me um olhar ameaçador. – Nem pense em
dizer que não doutora Tagore! – Esboça um sorriso irónico.
– Claro avô!
– A que horas vais acordar Maria Eduarda? Quando é o teu voo?
– O voo é a meio da manhã, mas quero chegar cedo ao aeroporto. Acho que, por volta das sete horas, estou a tomar o pequeno-almoço. É muito cedo para vocês. Não precisam de ter esse
trabalho todo.
– A Ema acorda cedo todos os dias para correr, não é, minha
filha? Por isso, já está habituada! – Olha para a neta enquanto fala.
A cumplicidade entre os dois é mágica. – E eu, como já sou mais
velho do que novo, não preciso de dormir muito. São os benefícios
da idade! E, Maria Eduarda, se recusas o jantar, não vais recusar
o pequeno-almoço. Assunto arrumado!
Sou obrigada a assentir, e também sou obrigada a aceitar a boleia
do aeroporto até ao hotel. De nada me vale explicar o trajeto curtíssimo que o autocarro confortável faz. Estão os dois irredutíveis.
O Bangladesh não é mencionado novamente. Não porque me
falte vontade de saber mais acerca da ligação dos dois àquele país,
mas porque intuitivamente todos entendemos que não há espaço
para esse assunto. Não ali, e não naquele momento. Estamos todos
demasiado cansados.
Quando chegamos, os dois saem do carro para se despedirem.
Combinamos encontro às sete da manhã, para tomar o famigerado
pequeno-almoço.
Caminhando devagar até à porta do hotel, pesarosamente
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arrastando a mala, dou conta do frio que se faz sentir. Instintivamente, olho para as estrelas e agradeço ter o casaco comigo.
***
Conto os passos até à receção. Sou atendida por uma funcionária demasiado simpática que me explica, com requintes de malvadez, o funcionamento de todo o hotel, apesar de lhe ter dito que só
precisava de saber o horário do pequeno-almoço.
Subo ao terceiro andar, abro a porta do quarto, largo a mala e a
mochila num canto, tiro a roupa e enfio-me debaixo do chuveiro
de água quente, onde fico uma eternidade, relembrando os últimos
acontecimentos do dia.
As condições meteorológicas melhoraram, foi maravilhoso ter
feito um voo tão tranquilo. Conheci o Henrique. Pressenti que
se tornaria um bom amigo. Conheci Ema, a sua neta, rapariga
simpática e amorosa com o avô. A certeza de que alguma coisa
a respeito do Bangladesh os perturbava mantinha-se, mas não ia
gastar energias com isso agora. A recordação persistente é outra.
Tem nome, apesar de o querer apagar da memória. E quanto mais
o afasto, mais invade o meu sossego – Carlos! Criatura irritante
que, para além de mal-educado, é um visitante indesejado nos meus
pensamentos.
Saio contrariada do banho e apenas porque a pele já começa a enrugar. Abro a mala e retiro o necessaire, com os objetos de higiene.
Lavo os dentes. Visto o pijama, acendo o meu incenso e sento-me
para meditar. Quando termino, estou sossegada. Durante o último
ano, os minutos passados em meditação eram os únicos em que
conseguia encontrar algum tipo de sentimento semelhante ao sossego, à tranquilidade. Apenas semelhante.
Adormeço depressa e acordo antes do despertador, rejuvenescida e cheia de fome. Tomo um duche rápido, visto-me e desço
apressadamente para a entrada do hotel. Faltam dez minutos para
as sete da manhã. Aproveito para fazer o check-out e peço que coloquem mais dois pequenos-almoços na conta, pois dois amigos vão
juntar-se a mim.
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Henrique e Ema chegam às sete em ponto, sorridentes e bem-dispostos.
– Bom dia Maria Eduarda! – Henrique parece mais tranquilo.
– Dormiste bem? Comeste alguma coisa ontem?
Comer? Esqueci-me completamente de comer ontem. Foi por
isso que acordei com tanta fome.
– Dormi como um anjo. Este hotel tem um isolamento fantástico. Estamos tão perto do aeroporto e não se houve nada. Rigorosamente nada!
Esperava contornar o tema comida com o discurso acerca do
isolamento sonoro, mas em vão. O Henrique é bastante perspicaz.
– Então não comeste nada, não é verdade? Anda, vamos tomar
o pequeno-almoço antes que caias para o lado. E ainda por cima és
médica. Devias ter mais consciência.
E lá está a reprimenda de avô… Olho para Ema de soslaio e estamos as duas a sorrir, com uma cumplicidade de crianças que acabaram de fazer asneiras e foram apanhadas.
Encaminhamo-nos para uma mesa num canto resguardado.
Ainda é cedo, mas a sala já se encontra cheia de pessoas com malas,
numa azáfama característica de quem se prepara para viajar.
Não tenho memória de ter comido tanto a uma refeição. Estava
esfomeada! A conversa, durante a refeição, foi leve. Ema falou do
seu trabalho novo. É professora de Educação Física e mudou de escola recentemente. Está visivelmente satisfeita com o novo desafio.
Trabalha com crianças pequeninas e, pela delicadeza que possui,
presumo que seja uma professora incrível. Henrique observa a neta
com ternura, enquanto ela fala dos “seus” meninos.
Fazem questão de me levar ao aeroporto, e é durante o trajeto
que o assunto Bangladesh volta a fazer parte da agenda.
– Quanto tempo vais ficar nesse país? – Henrique nem sequer
menciona o nome do país.
– Três semanas.
– E o que vais fazer lá? – questiona Ema.
– Estou a trabalhar com uma organização local para abrir um
hospital pediátrico em Daca, capital do país. – Friso país, ironicamente.
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– Hospital pediátrico? –Ema fica visivelmente interessada no assunto.
– Sim, Ema. Os cuidados que se prestam nos hospitais públicos
estão abaixo do limiar humanamente aceitável. O projeto vai arrancar com Pediatria, mas o objetivo é que chegue a todas as classes demográficas. Neste momento, estamos à procura do local para
o hospital e, claro, a angariar patrocínios. Sozinhos não temos capacidade.
– Maria Eduarda, isso é tudo muito bonito, mas já pensaste na
tua segurança? Naquele país é cada um por si, ninguém se vai preocupar contigo.
Henrique flutua entre o nervosismo e a preocupação. Parece não
interessar se o projeto é válido ou não. Não é a favor da viagem
e está irredutível.
– Isso não é verdade, Henrique. As pessoas com quem estou
a trabalhar são dignas e interessadas.
Parámos em frente à porta do aeroporto. Henrique volta-se para
trás e olha-me com lágrimas nos olhos. Ema não se mexe, parece
antecipar a tempestade que aí vem.
– Maria Eduarda, não quero entrar em detalhes acerca da miséria que aquele país trouxe à nossa família. Não é a hora. Mas
digo-te: aquilo é terra que não interessa. Ninguém quer saber de
nada. Ninguém olha para o lado para saber se alguém precisa de
ajuda. – Contém as lágrimas com dificuldade, mas a dor ouve-se
na voz.
– Então está na hora de começar a mudar alguma coisa por lá,
não acha Henrique? – Aperto-lhe a mão entre as minhas e olho-o
nos olhos. De alguma forma sinto que está mais tranquilo. – Bem,
acho melhor entrar, senão ainda perco o voo!
Saímos os três do carro. Ema abraça-me vigorosamente, deseja-me sorte e faz-me prometer que a irei manter a par dos desenvolvimentos do hospital.
A despedida de Henrique revela-se mais complicada. Como
é que um amigo tão recente se tornou tão importante para mim?!
Sinto uma ligação profunda com este ser humano. Sei que sofre
pelas perdas na sua família e identifico-me com ele em toda a minha
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essência. O abraço é demorado, sentido. Quando se afasta, Henrique está novamente de lágrimas nos olhos.
– Toma bem conta de ti… faz tudo com muito cuidado. E dá notícias sempre que possas! – Entra rapidamente no carro assim que
termina. Ema encolhe os ombros, acena-me e junta-se a ele.
Permaneço imóvel à porta do terminal do aeroporto, vendo o
carro afastar-se, e sinto que me estou a despedir de casa pela segunda
vez. Só que, agora, tenho a bagagem mais pesada, pelo aproximar do
destino final e pelas lembranças deste último dia. Respiro fundo, na
esperança de reunir coragem para atravessar a porta e seguir.
***
Encaminho-me para o balcão de check-in. Ainda é cedo, acabou
de abrir e, por isso, está livre de filas. Caminho vagarosamente até
chegar junto da funcionária, que sorri desde que me vê aproximar.
Entrego-lhe o bilhete e o cartão de identificação. Aguardo enquanto confirma os meus dados mantendo o mesmo sorriso inalterado no rosto. E quando eu acho que a simpatia não pode subir
de nível, eis que o seu sorriso se abre como uma flor na primavera.
Informa-me, com uma cordialidade empolgante, que me enganei no balcão. Ali é a classe turística e eu pertenço à primeira classe,
que é no balcão ao lado.
Declaro, ligeiramente confusa, que há um engano. A minha viagem é na classe turística. A funcionária reforça que quem não existem dúvidas, a minha viagem foi alterada para primeira classe no
dia anterior.
Peço-lhe que confirme novamente, pois não encontro sentido
para o cenário que me apresenta. Concretiza o meu pedido sem demora, mantendo o mesmo sorriso.
A resposta é a mesma. Devo dirigir-me ao balcão do lado, à primeira classe. Agradeço-lhe, tentando igualar a simpatia mecânica
da funcionária, e encaminho-me pouco resignada para o meu novo
balcão.
Sou atendida com todo o requinte e conduzida até uma sala de
espera VIP, onde me oferecem chá e muffins de mirtilo.
25

CB-UVIAG_20170517_P001_256_1P.indd 25

07/06/17 16:08

E, acomodada no cadeirão de pele macia da sala de espera da
primeira classe, tenho a epifania do dia: Carlos! Foi ele quem fez
a mudança da minha viagem para primeira classe. Não parece fazer
sentido nenhum e faz todo o sentido do mundo para mim…
Levanto-me calmamente, dirijo-me à nova funcionária candidata a miss simpatia do ano, e pergunto-lhe se é possível saber em
que condição foi feita a minha alteração da viagem, ou seja, saber
quem é o responsável pela mudança para primeira classe. Diz-me
que vai confirmar com os colegas das reservas se é possível aceder
ao meu pedido. Volto a sentar-me no cadeirão de pele.
Enquanto espero pelo resultado da investigação, recordo-me do
cartão que Miguel me entregou no avião. Talvez possa entrar em
contacto com ele e perguntar-lhe diretamente. A ideia deixa de fazer
sentido no instante em que acaba de ser concebida. Em que estava
eu a pensar?! A alteração da viagem não seria mais do que um erro
do sistema. Carlos, que nem sequer se dera ao trabalho de agradecer
pessoalmente, não ia prepararia um agradecimento tão elaborado.
Mas talvez o Miguel… Ele sim, seria capaz disto. Parecia ter ficado
genuinamente agradecido. Sabia o meu nome, rapidamente pediria
a qualquer agente de viagens que fizesse uma pequena investigação
para descobrir o meu voo e fazer a alteração.
Não me apercebi da chegada da funcionária ao meu lado, perdida como estava em divagações. Sobressaltei-me quando me tocou
no braço.
– Doutora Tagore, lamento, mas não lhe consigo dizer como
se processou a alteração da sua viagem. Os meus colegas não têm
acesso a essa informação.
– Agradeço-lhe o cuidado – respondo com indiferença, continuando perdida nos meus delírios.
Sou chamada à realidade por um dos funcionários, que me informa numa voz serena e tranquila que é hora de embarcar. Passou
quase uma hora desde que cheguei à sala VIP, que está agora cheia
de passageiros concentrados nos seus portáteis; eu sou a única mulher. Não me apercebi do tempo passar, nem da chegada dos restantes passageiros.
Encaminham-nos para o corredor, que termina na área luxuosa
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da primeira classe do avião. Quando percebo que o meu lugar
é junto à janela, permaneço de pé observando o luxuoso assento,
enquanto me insulto mentalmente pela minha falta de atenção.
Como é que me esqueci de pedir um lugar junto ao corredor?
Abano a cabeça, aborrecida.
– Precisa de ajuda, senhora? – Um hospedeiro aparece ao meu
lado.
Será possível respirar sem ser notada por aqui?
– Esqueci-me de pedir um lugar junto ao corredor, pois não
gosto de viajar à janela. Acha que ainda será possível alterar?
– Com certeza, senhora. Se quiser pode escolher o lugar, temos
vários disponíveis. Na realidade, a maioria dos passageiros prefere
viajar à janela.
Do conjunto de opções que me é apresentado, escolho um onde
não tenho vizinho do lado. Não me apetece fazer conversa de circunstância e preciso de trabalhar no projeto do hospital. Assim que chegar
ao Bangladesh, reunirei com os proprietários de potenciais edifícios,
e antevejo que as negociações não vão ser fáceis. Qualquer interesse
por parte de um ocidental faz disparar os preços. E os intermediários
que servem de tradutores não são qualificados para mediar este tipo
de transações. Há ainda o risco de as traduções não serem feitas com
transparência e os jogos de interesse interferirem no processo.
Os hospedeiros começam o reportório habitual de avisos e informações de segurança do avião. Creio que poucos passageiros
prestaram atenção. Avisam que o almoço será servido dentro de
uma hora. Recolhem-se aos seus lugares e o avião inicia a viagem.
Comecei a rever os dossiers que o meu braço direito em Daca,
Amit, me enviou, acerca dos três locais que reúnem as condições
elegíveis para o projeto. Apesar de serem relativamente próximos,
nem todos ficam próximo do centro, o que se pode traduzir em
desvantagens. O trânsito de Daca facilmente transforma o perto em
longe. É preciso definir qual é a população-alvo que queremos servir, e estabelecer um raio máximo de distância, para que as pessoas
se possam deslocar rapidamente sem grandes custos.
E sem aviso, ou qualquer indício para que me pudesse proteger: lágrimas. Nascem da minha alma com uma urgência feroz.
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Procuro fazê-las parar, mas sou incapaz. Não me quero mexer, não
quero que ninguém perceba o que está a acontecer. Viro a cara para
a janela e imploro mentalmente para que ninguém se aproxime e,
pela primeira vez, agradeço estar em primeira classe.
Sei o que me está a acontecer, temi isto quando marquei a viagem. Questionei-me se seria capaz de enfrentar o Bangladesh novamente, se não estaria a ser precipitada, se não era muito cedo para
voltar… Fecho os olhos numa tentativa de travar as lágrimas, que
teimam em cair. Acordo com o hospedeiro a perguntar o que desejo almoçar.
Adormeci, não sei bem durante quanto tempo, não pode ter sido
muito, mas sonhei, e lembro-me do sonho: Pedro falava comigo
como se estivesse sentado no banco vazio, junto à janela. Falava-me do hospital, relembrava-me a urgência de o construir. Apertou-me a mão e beijou-me os lábios, deixando-me novamente sozinha,
abandonada à cruel realidade de estar acordada. Tantas vezes, ao
longo deste ano, desejei que o sonho se sobrepusesse ao terrível pesadelo de acordar.
Depois de uma leitura rápida da ementa que o hospedeiro me
entregou, peço o crepe de vegetais e uma água natural. Não tenho
fome, mas sei que tenho de me alimentar. Ainda me restam muitas
horas de viagem com uma escala no Dubai pelo meio. Estabeleço
um plano mental da jornada: trabalho no projeto durante o voo até
ao Dubai; durmo no voo do Dubai para Daca. Assim será mais fácil
suportar o jet lag.
Trabalhei afincadamente. Procurei absorver toda a informação
que Amit me forneceu nos relatórios, investigando até ao mais ínfimo detalhe. Todo o conhecimento é útil para minimizar a possibilidade de embustes durante as negociações. Parei apenas para
almoçar e lanchar. Não comi muito, mas certamente mais do que
o habitual. Quando iniciamos a descida para o Dubai, falta-me apenas rever um dossier. Decido que o vou ler na sala VIP do aeroporto, e agradeço estar em primeira classe, pela segunda vez.
Quanto a esse assunto, resolvi não me preocupar mais. Convenci-me de que se tratara de um erro do sistema, um equívoco
que me estava a ser muito útil. Com a possibilidade de estudar
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e descansar durante a viagem, vou chegar a Daca mais tranquila.
Talvez fosse um desacerto divino, uma maravilhosa conspiração do
universo a sussurrar-me que estava no caminho certo.
Esmiucei toda a informação relativa ao último edifício. Estou especialmente inclinada para este: tem numa boa localização, a área
é generosa, e tem hipótese de crescimento caso seja possível – o que
eu espero que aconteça a longo prazo.
A sala VIP do Aeroporto Internacional do Dubai é excecionalmente luxuosa. Os cadeirões são de veludo amarelo-torrado, assim
como os cortinados longos, que se estendem pelas paredes altas
da sala. Está dividida em espaços distintos: uma área para relaxar,
beber cocktails e petiscar um pequeno snack, uma área de trabalho,
onde escolhi ficar, com secretárias com computadores e impressoras topo de gama, um restaurante de luxo, e um spa, onde os passageiros podem fazer massagens, tratamentos de beleza ou tomar um
simples duche para refrescar.
Quando termino de fazer a sinopse dos três dossiers que examinei, levanto o olhar e apercebo-me de um funcionário no canto da
sala, olhando para mim discretamente. Assim que os nossos olhares se cruzam, dirige-se à minha secretária.
– Boa noite, senhora. Permita-me interromper. Quando terminar o seu trabalho, tem uma massagista à sua disposição para
fazer um ou vários tratamentos à sua escolha. O seu jantar será
servido no restaurante, antes ou depois dos tratamentos, conforme
preferir. – Fala pausadamente, num tom de voz baixo. Lembra-me
o mordomo da série Downton Abbey, um Charles Carson na versão
árabe, mas claramente mais jovem.
Não processo de imediato a informação que o funcionário me
transmite, mas, logo depois, percebo o que está a acontecer: outro
engano! Eu não marquei nenhum tratamento, nem sequer o jantar.
Tentei explicar ao empregado. Deixou-me acabar o discurso como
um verdadeiro gentleman, mas no final foi sumário.
– Doutora Maria Eduarda Tagore? – assinto, incrédula. – Não
há nenhum engano então. Quando estiver pronta, informe-me por
favor. – Retira-se para o canto da sala novamente.
Acreditar que o universo me pregou uma partida e me colocou,
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equivocadamente, em primeira classe, é uma coisa. Crer que esse
equívoco foi estendido a massagens e jantar já é considerado loucura.
Permaneço sentada a olhar para os meus dossiers. Não sei bem
o que pensar, ou no que acreditar. Elaboro teorias dignas de argumentos de cinema e, ao cabo de alguns minutos, só tenho mesmo
duas hipóteses: ou se trata de uma agradável surpresa providenciada pela minha família (uma suposição muito pouco provável,
devido aos preços exorbitantes das viagens em primeira classe), ou
rendo-me ao que intuitivamente pressagiei – foi Carlos.
Decido ligar à minha irmã, só ela terá conhecimento de algum
esquema familiar, até porque é a única pessoa a quem transmiti
todas as informações relativas à viagem.
– Olá sis! – Desde que aprendeu a palavra sister, na primária,
nunca mais se dirigiu a mim de outra forma. É três anos mais nova
do que eu e tem uma energia inesgotável. – Como estão as arábias?
– Olá, Julieta. Para já ainda estou confinada ao aeroporto, mas
está a correr bem; aliás, está a correr lindamente! Olha, antes que
me esqueça de te perguntar, foste buscar o meu carro ao aeroporto?
– Sim, fui. Já está na tua garagem, são e salvo! Então e o voo? Foi
tranquilo? Não houve turbulência? Tiveste sorte, porque as tempestades acalmaram.
Fala descontraidamente, e não parece estar envolvida num
qualquer conluio para transformar a minha viagem num autêntico
conto de fadas.
– Sim o voo foi sereno, correu tudo muito bem. Não houve poços
de ar, não houve turbulência… Julieta, diz-me uma coisa, sabes se
os pais fizeram alguma alteração à minha viagem?
Tentei elaborar a questão de forma a não parecer uma maluca
com a mania da perseguição, mas acho que não fui bem-sucedida.
– Alteração? Que alteração? Quem é que te ia alterar a viagem?
Que pergunta é essa? – Está perdida, não sabendo a que me refiro.
– Alguém alterou a minha viagem para primeira classe, Julieta.
– Oh sis, deixa-te de brincadeiras. Quem é que ia fazer uma
coisa dessas? Tu por acaso sabes o preço de uma viagem em primeira classe? É óbvio que foi um engano da companhia. Aliás, um
belo engano! – brinca ela.
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Precisava apenas da confirmação de que não tinha sido a minha
família. Realmente não iam, no seu perfeito juízo, gastar uma pequena fortuna em algo que não era mais do que um luxo supérfluo.
– Claro! Tens razão. Nem sei como a ideia me passou pela cabeça.
Bem, Julieta, vou ligar à mãe para a sossegar. Ainda falei com ela em
Londres, mas prometi-lhe que ligava quando chegasse ao Dubai.
O engano da companhia não justifica massagens e jantares, nem
o facto de o mordomo saber o meu nome completo. Contudo, preferi não revelar tudo. Só ia deixar a Julieta preocupada, que alimentava uma obsessão febril de que algum xeque das arábias quereria
acrescentar-me ao seu harém. Quando falávamos da minha viagem
ao Bangladesh, era sempre essa a sua inquietação. Tentei explicar-lhe, em diversas ocasiões, que no Bangladesh não existem xeques,
mas de nada valeram os esclarecimentos.
– Ok sis, vai lá. Quando chegares dá notícias: telefona ou envia
e-mail; o que conseguires naquele fim de mundo. E tem cuidado!
– Sempre foi mais descontraída e despreocupada do que eu, mas
consigo perceber a apreensão na sua voz.
– Fica tranquila, vou ter cuidado. Assim que chegar ao apartamento comunico.
Desligo a chamada e ligo à mãe. As advertências do costume:
«Cuidado com o que comes, não andes sozinha na rua, protege-te
da poluição!» Tranquilizo-a o mais que posso e prometo manter
um contacto regular. Envio um beijo ao meu pai, pois sei que não
vai querer falar comigo ao telefone. Emociona-se facilmente e chora
copiosamente, quando está longe das filhas.
De volta aos dossiers, termino todos os apontamentos e arrumo
tudo na pasta. Uma parte do plano de viagem está realizada. Respiro fundo, aliviada. Quase involuntariamente, levo a mão ao bolso
do casaco e retiro o cartão de Miguel. Rumino, durante uns segundos, sobre se devo entrar em contacto com ele e perguntar diretamente se mandou alterar a minha viagem. Olho para o funcionário
subserviente e volto a olhar para o cartão. Opto por adiar a eventual chamada e faço sinal ao funcionário, para que se aproxime.
Peço-lhe que confirme uma massagem, assim que seja possível.
Depois da massagem, pode preparar a minha mesa para jantar.
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Regressa após um curto período de tempo com uma lista, onde
devo assinalar a massagem que desejo. Escolho a ayurvédica.
***
Quando termina a massagem, estou profundamente relaxada. Tomo um duche revigorante e bebo um chá verde com jasmim. Apesar do cansaço, sinto-me fortalecida por estes cuidados.
Quando saio do spa, está pronta a mesa para jantar. Surpreendentemente, apresentam várias opções vegetarianas. Opto pela lasanha
de legumes com creme de couve-flor e, para beber, mantenho o chá
verde com jasmim.
Quando acabo de jantar, já passaram quatro das seis horas que
tenho de escala no Dubai. Reservo as últimas duas para pôr a leitura em dia.
Com o ritmo alucinante de trabalho que tinha assumido no último ano, já quase não lia, apenas passeava o livro. Levava-o para
o trabalho na esperança de ler no intervalo de almoço. Invariavelmente, não almoçava por falta de tempo. Voltava a trazê-lo para
casa, para ler antes de dormir. Mas estava sempre tão cansada que
adiava para o dia seguinte o desenrolar das vidas de Amor em
Tempos de Cólera, do meu querido Gabriel García Marques. Depois de algumas semanas nesta rotina, comecei a deixar o livro no
carro. “Território neutro”, pensava. Se tivesse tempo no trabalho,
rapidamente o iria buscar. O mesmo se aplicaria no caso de não
estar muito cansada em casa. Como era de esperar, passaram-se
meses sem que lhe pegasse e, se não fosse a capa dura e resistente
que tinha, também ele precisaria de revisão, como o carro fez aos
cinquenta mil quilómetros.
Consegui a proeza de ler uma página inteira sem reter nenhuma
informação. Apercebo-me de que estou em piloto automático
e volto ao início da página. Começo de novo, mas chego ao fim
de dois parágrafos e concluo que o esforço não está a dar frutos.
Recomeço! De nada me vale. Não consigo concentrar-me nos amores e desamores colombianos. Fecho o livro e paro de lutar contra
o meu subconsciente.
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Como é possível que alguém tão ingrato e mal-educado tenha conquistado tanto espaço no meu pensamento? Começa a incomodar-me o tempo que Carlos me está a consumir. Já não punha a hipótese
de ter sido outra pessoa a provocar este tumulto na minha viagem.
Instintivamente sei que foi ele; secretamente desejo que tenha sido.
Chega a hora do embarque. Peço para não ser incomodada até
à hora do pequeno-almoço, e adormeço assim que o avião termina
a descolagem. São duas da manhã. O voo terá a duração de quase
cinco horas. Chegará a Daca perto das nove – hora local.
***

CB-UVIAG-3

Acordo de um sono tranquilo, sem precisar que me despertem.
Pergunto-me quantas horas terei dormido. Verifico o monitor informativo das condições do voo e vejo que estamos muito próximos de
iniciar a descida. Solicito um pequeno-almoço leve: chá preto inglês,
scones e compotas. Lentamente, começo a lembrar-me do sonho que
tive, mas os contornos vão chegando devagar, em pequenos relâmpagos de luz: Pedro está deitado comigo num campo de feno, como
fazíamos sempre que encontrávamos um. Deitados de braços abertos,
ficávamos muitas vezes em silêncio; outras, falávamos de banalidades: qual era a primeira música dos anos 80 que nos vinha à cabeça,
que personagem de um filme de terror gostaríamos de ser, qual era
o doce do dia que iríamos experimentar. Coisas simples, que tornaram felizes os três anos que estivemos casados. As mesmas coisas
simples que viraram a minha vida do avesso quando Pedro partiu.
Os campos de feno apareciam em todos os lugares, mas eu tinha
desenvolvido daltonismo para a cor dourada. A televisão anunciava filmes em estreia absoluta, mas eu só tinha tempo para ver
os noticiários. E, de uma forma subversiva, a comida deixou de ser
um prazer. Renunciava todos os convites para conhecer restaurantes novos e, quando tinha refeições em família, rezava para o meu
prato passar despercebido.
O hospedeiro avisa que vamos iniciar a descida, trazendo-me de
volta à realidade. Aperto o cinto, quando sou surpreendida por um
calafrio que me eriça a pele.
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Aguardam-me três semanas enredosas. O trabalho vai ser duro
e intenso. Mas, o pior, serão as memórias, esses truques que a mente
faz para trazer de volta o que já foi. Começo a duvidar se serei capaz
de travar essa luta entre o passado e o presente.
Respiro fundo, várias vezes. Percebo que as dúvidas não têm
espaço agora. O único caminho é construir novas histórias nesta
terra, que tanto me ofereceu e tudo me roubou.
O avião aterra calmamente em Daca. A única turbulência acontece dentro de mim.
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