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1. janelas

assim, provinciana, tinha medo das verdades e desilusões da vida,
como de descer a Calçada da Estrela no 27: sempre o mesmo medo de
que o motorista não travasse a tempo, o travão não lhe obedecesse, de
que outro condutor viesse enfiar-se entre o autocarro e outro carro ou
outros. o medo.

Ção. de salto raso mas dores nos pés. sempre esta insegurança. o não
saber fazer as coisas nem a simples compra de um par de sapatos que a
não magoassem. doíam-lhe. como cães.

e, como cães, levava presas as esperanças, cidade grande adentro.
sabia que tudo o que pensava era sonho.

ora, deixá-lo! 
entre a desgraceira de viver sem loiça fina, como a mãe dizia, não

subir não subir na vida!, não deixar, nunca, de ser de meia-tigela e a ilu-
são de inventar a sua fuga, preferia esta. ----preferia, esta, mil vezes.

não era velha, ainda. só que a solidão ou a ignorância em que uma
mãe a pusera, gordinha e branca na sua virgindade quarentona, quase
fazia crescer-lhe anos no rosto.

das vezes que acordava mais leve se sentia flor acabadinha de ser re-
gada pelo sol a brisa ou o travesseiro partilhado, dessas vezes logo vinha
o peso do que não era e não sabia

era lá pelo meio do dia. 
por mais que abrisse os olhos e os quisesse esbugalhar tentando man-

ter a pele da cara lisinha (não ter olheiras! não ter olheiras!), por mais
que inventasse um brilho jovem para os lábios, descaía-lhe a máscara.

e temia. se. 
como se vivesse sempre em frente ao espelho.
agora, sabia bem o vácuo desses dias antigos de pouca infância, ‘são

umas ordinárias, desavergonhadas, só na chulice’.
desde sempre, Ção suspeitava: o amor é dos que sabem não ter um

corpo
mas viver, ser num corpo. sempre adivinhara a luta — o frente ao

espelho que os outros são — a vida. 
estou mal encarada? tenho ar de ordinária? perguntava, e dentro uma
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