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Olhos são buracos de filtrar tragédias num fio de luz. Um dia, as nossas.  

 De todos os meus colegas de turma que se mataram, há dois casos 

espectaculares.  

 Um foi o Quim, que achava que o suco das piteiras e dos aloés cura 

tudo, qualquer ferida fica boa, chaga ou hemorróida, barra-se o cacto 

fresco no problema e é melhor do que emplastro de malvas, foi nesse 

aspecto um pioneiro. Subitamente, atirou-se da ponte 25 de Abril, 

portanto em Lisboa, foi à capital matar-se! Nem o aloé lhe serviria, aquilo 

é alto. Um suicídio de luxo para os padrões da terra, em suma foi 

novidade, até pela despesa da deslocação.  

 Uma coisa é uma pessoa orientar a vida para ir viver para Lisboa 

ou arredores, encontrar trabalho e deixar, por assim dizer, a parvónia, isso 

fazem tantos e sempre farão e cada vez mais. Outra coisa é orientares a 

vida para ires morrer a Lisboa, tão novo, e de tão alto, pagando portagem 

de veículo ligeiro. É um investimento diferente.  

 — Mais valia ter ido ver o Benfica. 

 O outro caso foi a Maria Ana, no liceu. Não quero exagerar, mas 

nunca houve plano tão bem elaborado, nem maior vontade de morrer, 

nem suicídio melhor concretizado, e no entanto a Maria Ana, segundo 

sei, está viva.  

 

Uma manhã, na aula de francês, não apareceu. A Maria Ana vinha 

sempre a horas. Sentava-se na cadeira ao meu lado e cumprimentava 



todos, ou melhor, pedia desculpa, sem falar, só com um gesto do nariz 

comprido e do rabo-de-cavalo, por aborrecer a nossa vista com as suas 

pernas pesadas, que escondia num anoraque comprido. Tinha uns óculos 

que pareciam a herança de uma tia amblíope. Era excelente colega e 

óptima aluna na parte escrita, porque se era para falar congelava.  

— Bonjour, n’est-ce-pas? 

 Estava a Isabel, que na altura começava a namorar o futebolista do 

Estrela, em vez de quem realmente amava e, não quero enganar ninguém, 

mas é difícil, estaria o Canário, a Dora da Trança e a Lurdes Palito e 

também o Isaías, que parecia um prego simpático, magro e marcado, com 

a mesma cara em novo que há-de ter em velho. Ele era bombeiro porque 

gostava de ajudar sem nada em troca, qualquer coisa que fosse precisa e 

ele estava pronto, nem que fosse falar um pouco só para acalmar-nos, 

numa voz timbrada e aguda de clarinete, nunca mais o vi. 

 Estávamos mais de vinte no francês matinal. 

 — Ça va? 

 Durante a chamada chegaram as notícias, pelas contínuas, abriam a 

porta uma a seguir à outra e a outra pior do que a anterior. 

 Esta noite: 

 A Maria Ana tomou comprimidos para se matar. 

 A Maria Ana deu um tiro no coração. 

 A Maria Ana deu um tiro na cabeça. 

 Começaram as raparigas aos soluços e os rapazes às especulações, 

tentávamos ser rigorosos. 

  — Vamos esperar, vamos esperar, isto não há-de ser assim, disse o 

Isaías, e não disse mais nada. 

 Mas os relatos do suicídio não eram exagero, ainda agora o caso é 

visto, por uns, como um milagre negro, e, por outros, como fenómeno 

médico-científico. 



 Porque a Maria Ana fez as três coisas de que a acusavam. 

 Ou tomou os comprimidos e deu um tiro no coração e outro na 

cabeça, ou tomou os comprimidos e deu primeiro um tiro na cabeça e o 

segundo no coração. Foi numa destas ordens, já que não era de acreditar 

que ela tivesse tomado os comprimidos depois dos tiros. 

A bala do coração foi disparada directamente no esterno mas 

colou-se ao músculo cardíaco de uma forma lateral, como amêndoa em 

bolo, sem rebentar a aorta, e retiraram-na. Quando à bala da cabeça, 

chamou a este caso várias escolas de neurocirurgia, não deixa de ser um 

orgulho científico para o concelho. O que aconteceu no cérebro da Maria 

Ana não pode acontecer, não pode acontecer, e um dia acontece, assim 

avança a Medicina. 

 


