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Já se passaram mais de dez anos desde a minha última 
visita a Macau. Por entre as memórias vagas que conjurei na 
minha mente, pareço recordar uma pequena igreja na colina, com 
paredes verdes e campanário branco. Havia vento. A brisa puxava 
pelo o meu cachecol e a igreja tremia.

Não sou dada a expressar sentimentos; e sou 
particularmente desajeitada no que toca a celebrar a beleza de 
uma passagem citadina ou até de uma pessoa. Um olhar meigo 
e afectuoso diz muito mais do que uma quantidade extravagante 
de adjectivos imponentes. Por isso, sou bem capaz de omitir tudo 
e mais alguma coisa acerca de Macau, como se a cidade fosse 
um oceano, e eu um barco à deriva por entre a crista de ondas 
agitadas. A minha mente foi arrebatada por devaneios, há em 
mim toda uma miscelânea de culturas e ideologias de diferentes 
cidades e países a proclamar o milagre da genética. Com o visto 
de entrada na mão, passo pela alfândega, e é o marasmo que me 
arranca às minhas meditações.

Bei Dao é outro sonho. Um nome que escutei há vinte anos, 
agora em Macau, com todo o seu talento espectacular. Escondo-
-me num “eu” de há vinte anos, perseguido pela sua alteridade. 
Bei Dao tem um rosto repleto de vicissitudes delicadas, e uma 
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gentileza sempre tão tocante, uma atitude delicada como o vento, 
o coração, talvez, sereno como águas paradas. Um jornal não 
consegue estancar as feridas de um país, nem pode um poema 
proteger-nos da ponta das lanças arremessadas. Para um escritor 
há tanto tempo a passear pela vida, não há nada mais importante 
do que uma mesa calma e tranquila.

Mas tantos elogios à humanidade ainda acabam por azedar. 
Mais vale virarmo-nos para os animais, para aquela natureza 
selvagem que é o desejo inato de liberdade, a revolta instintiva 
contra a autoridade, o amor à natureza, a tranquilidade de uma 
besta a lamber as patas.

Calhou ler um poema de Montale, e quase desatei a chorar: 
“… que os muitos em mim sejam um / ainda que multiplicado 
em espelhos. / O problema é que uma vez apanhado na rede /  
o pássaro já não sabe se é ele próprio / ou um dos seus demasiados 
duplicados.” Perdi-me num estado de alma inquieto, e o poema 
era um sábio a apontar para onde eu estava.

Também encontro Gao Xingjian nesta viagem. Há cerca 
de dezasseis anos, dei dez kuai a um vendedor ambulante de 
Shenzhen, por uma cópia pirata de Soul Mountain. Pouco depois, 
ele recebeu o Prémio Nobel da Literatura. Toda a gente no meu 
círculo cultural falava dele. Ao fim e ao cabo, era “o primeiro 
escritor nascido na China a receber um Prémio Nobel”. Conhecia 
os livros Signal Alarm, Without -isms e A Preliminary Examination 
of Modern Fictional Techniques, por isso fiquei louca de frustração 
quando não encontrei absolutamente nada sobre ele nos meios 
de comunicação. O tempo voa. Num seminário em Macau, há 
muitos anos, alguém pergunta ao Sr. Gao se ele está preocupado, 
enquanto cidadão chinês, como situação interna da China.  
O autor grisalho responde, num mandarim inconfundível, “Não 
sou chinês; sou francês”. A resposta deixa-me os olhos marejados 
de lágrimas.

Vivemos, passamos pelo tempo, alheios à sua natureza 
efémera, até que ela se solidifica em algo tangível. Só então  
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é que o vemos. Um observador que testemunhe a mesma pessoa 
a acontecer em duas extremidades do tempo fica abalado até  
ao mais profundo do seu ser. Conhecer o autor de um livro que 
li há tantos anos era uma ideia impensável para mim. É como  
se tivessem dado ao observador as coordenadas do tempo.

Deve ter sido há cerca de dezasseis anos, a primeira vez que 
vim a Macau. Só tenho recordações difusas. A primeira coisa que 
me ocorre é aquela pequena igreja verde. Para tentar conhecer- 
-lhe o nome, procuro na Internet, mas não encontro nada, o que 
só mostra o estado fragmentado das minhas memórias. Por muito 
que tente, não consigo recordar-me de onde ficava esta igreja, 
nem quem estaria comigo na altura. Viver num constante estado 
de migração fez-me deixar demasiadas coisas para trás. Não 
importa. Na minha cabeça, gravei a imagem da pequena igreja 
verde na paisagem urbana de Macau, e parece encaixar.

No rés-do-chão do hotel há um casino enorme, onde passo  
o resto do meu tempo livre. Vejo pessoas com maços de notas 
de mil dólares de Hong Kong nas mãos, cigarros pendurados 
nos lábios, alimentando, lentamente, as slot machines. Não 
tenho qualquer intenção de voltar a subir aquela colina. Sei que  
a pequena igreja verde está bem; não foi levada pelo vento.

Traduzido do Inglês por Mariana Avelãs
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