
 
        A LUZ DO SILÊNCIO 

 

A velha ambulância vai a latir como uma cadela apressada. 
Vai a latir por esta Lisboa velha e tortuosa. Desce pela rua íngreme que leva ao 
Martim Moniz, oiço a voz que vem do banco da frente dizer: já agora vamos 
pelo Hospital da Marinha, à Feira da Ladra, que é preciso deixar lá estes papéis. 
Vejo o castelo de S. Jorge rodar através de uma tira de vidro transparente no 
topo da janela translúcida da ambulância; parece-me ver também parte do 
campanário da igreja da Penha de França e depois este céu azul, com a 
claridade da manhã, de uma nitidez perfeita. 
Seguro-me como posso à estrutura de ferro da maca e protejo sobre mim o 
grande envelope castanho que contém os resultados do tac e outros papéis. Sei 
que, agora, só sou entendível a partir do envelope castanho; sem ele eu sou 
apenas um corpo jazente vestido com um pijama branco, amarrotado, com uns 
amplos dizeres no lado esquerdo e a sigla do Hospital de S. José 
Agora vamos já a subir, as janelas das ruas estreitas espreitam pela mesma tira 
de vidro transparente, algumas têm roupa a secar. Olho sem gosto de olhar, as 
imagens passam rápidas, uma mulher velha, de roupão, está imobilizada como 
num retrato à janela, tem rugas, o cabelo desordenado e um desleixo  de 
indiferença sonolenta sob o sol, uma parede com azulejos partidos deixa 
entender uma casa que não merece cuidado. Um gato, no parapeito de uma 
outra janela, de uma outra casa, repete a postura e a sonolência da mulher do 
roupão, os pneus da ambulância entram agora em vibração, tudo treme sobre o 
empedrado de basalto que ainda cobre as ruas velhas da cidade.  
Do Hospital da Marinha até ao Curry Cabral a ambulância percorre a Lisboa 
moura, cristã, judia e também a romana soterrada. 
Lisboa que nunca amei, que sempre me foi intimamente estranha. 
 
Entramos pelas urgências do Curry Cabral; uma roda da maca chia 
continuamente; muita gente com ar resignado, a maioria são velhos e pessoas 
que deixam transparecer uma dependência difusa: estão à espera de qualquer 
coisa, aparentemente estão muito para além do simples acto de serem atendidos 
–o que é que esperam? - como se todo o espaço lá de fora os rejeitasse e 
aguardassem aqui uma palavra, um código, um sinal que apagasse a 
insuficiência que lhes inundou a vida e os expôs assim. 
 Olham-me como eu os  olho, como se o nosso olhar partilhasse palavras de um 
texto comum mas que não estamos dispostos a ler porque vem envolto em 
neblina. Estamos todos expostos, numa atitude que não pretende marcar este 
tempo, apenas expostos; pode ser da neblina que me ocorre como metáfora e 
que eu não vejo, mas é ela que nos dá esta identidade que está connosco, esta 
dependência que nos leva a procurar para lá do corredor, para lá das portas que 
se abrem no gesto oculto das células eléctricas ,que nos surpreende ; há alguma 
coisa que procuramos e nos inquieta , será ela a atenção que nos justifica e que 
desejamos nos apazigue? Sobre os meus pés, além do sobrescrito, vai um 
grande saco de plástico preto  que contém o meu fato e outros pertences: isto é a 
sua roupa, não se esqueça, foi assim que me disseram depois de assinar um 



papel no Hospital de S. José, está feito o espólio daquilo que é seu. Os 
corredores estão em obras , um taipal de madeira tem letras pretas ,também há 
pessoas que vão e que vêm , é fácil identificar um ou outro médico pela bata 
branca e pelo estetoscópio pendurado do pescoço, um grupo de ciganos está 
sentado a um canto da sala de estar, tenho a vasta sensação de que sou 
conduzido por um destino que eu devo aproveitar com a paz  dormente de 
quem não tem que se interrogar mas apenas de olhar e nem sequer pensar, mas 
eu penso, penso devagar, com um grande cansaço, a palavra espólio agarra-se a 
mim, eu seguro o saco preto  e o sobrescrito e sinto-me um privilegiado: a 
pessoa que empurra a maca é ela que se ocupa de fazer o meu destino, sou 
levado pela acção de quem faz competente o meu  caminho  para algures, por 
vezes diz: deixem passar, agora vou numa  paz dependente mas plena, própria 
de quem vê a vida fluir sem constrangimentos mas  com um sentido próprio 
por entre os outros destinos que por aqui se movem ;tudo isto é o contrário do 
que me precedeu: fui eu que tive sempre que decidir e de competir, de fazer 
espaço onde tantas vezes ele não existiu e de inventar tempo para nele caber, e 
não apenas de me conduzir no tempo dos outros.  
 
Não foi assim no Hospital de S. José. 
Relembro e não esqueço: lá tive uma recepção correcta, já depois de ter 
desfolhado sem ordem nem critério, sobre o balcão do guiché, todos os cartões 
que trazia na carteira e onde estava aquele que me deu identidade e aceitação 
no hospital; uma médica mandou-me sentar em frente da sua secretária para 
fazer um primeiro despiste. 
 Respondi a perguntas. 
E a médica disse: vai fazer um tac, enquanto escreveu rápida sobre um papel. 
 Sigo numa maca para lá de uma porta de molas, com duas folhas nas quais 
embate para forçar a entrada, vejo no canto de um corredor uma belíssima 
porta de madeira trabalhada , com cantarias salomónicas talhadas com muito 
esmero, ao fundo do corredor estão outras macas com doentes, deixam–me ali e 
dizem: agora tem que esperar, mas foi só durante a noite , a uma hora 
avançada, que me levaram para outra sala, onde havia vários equipamentos 
clínicos; aí  colocaram-me sobre uma espécie de marquesa com um túnel e aí me 
terão feito o tac, depois fui reconduzido à maca e  deixado no corredor junto 
das outras macas com os outros doentes e foi aí que um sono veio ter comigo 
envolto de zumbidos e de ruídos gerados pelo  hospital  que as velhas abóbadas 
guardam com o mesmo zelo com que o faziam no tempo dos cânticos em que 
este hospital foi convento.  
Sobre a manhã acordei com uma enfermeira a dizer-me senhor João agora vai 
para o Curry Cabral, que é o hospital da sua residência. 
- Qual foi o resultado do tac, senhora enfermeira? 
A enfermeira não responde, fico com a sensação de que ficou incomodada com 
a pergunta ou de que não ouviu; ouviu sim, ficou incomodada. 
- Senhora enfermeira, posso falar com o médico? 
- O médico já saiu. 
- E não posso saber o que se passa comigo? 



- O médico já saiu. 
A partir daqui tento construir para mim próprio um silogismo que me dê 
segurança e que  comece por uma premissa que diga, mais ou menos, que os 
doentes, todos os doentes, têm direito a ser tratados com humanidade. 
Na premissa menor eu estaria algures, talvez num canto discreto, mas, ainda 
assim, eu estaria lá. 
E  então a enfermeira deveria ser coagida a concluir o silogismo , fosse com 
incómodo ou mesmo  com indignação, porque eu só sairia do canto caso 
soubesse o resultado do tac ; só depois levariam o meu eu dali para o meu 
destino, pois eu não tinha vindo para o hospital para olhar àquele canto, ponto 
de encontro de duas paredes brancas, em ângulo recto que sobe  e que desenha 
um gesto vago, em curva,  subordinado à geometria do tecto abobadado; não, 
não foi para isso, mas agora é a ele que me agarro, eu e todos os que ficam 
presos numa premissa menor de um qualquer silogismo imperfeito; procuro 
com obsessão  uma geometria, uma lógica qualquer que responda ao olhar 
benigno da médica que estava na despistagem da entrada e que me mandou 
para aqui. fazer um tac, como quem faz, competente, uma pergunta necessária 
que carece de ser  respondida. 
A  enfermeira está fixada no fim do seu turno que uma certa luz da manhã já 
denuncia  numa janela.  
 Não consigo  construir o silogismo; tento perder-me pela brancura do tecto. 
A enfermeira recupera o seu estatuto, com um gesto dobra um lençol e diz já 
chegou a ambulância.  
 
No Curry Cabral, o meu destino é a enfermaria onde acabamos de entrar; 
paramos, é um  momento súbito, uma enfermeira jovem e relativamente baixa, 
que a faz mais jovem ainda, estende a mão  a quem me empurra, recebe um 
papel e diz venham por aqui.  
A maca atravessa a enfermaria, a roda vai chiando sempre, esse barulho 
incómodo sou eu, alguns doentes olham para mim, atravessamo-la a toda a 
largura, até que pára numa espécie de reservado definido por uma estrutura de 
tubos de ferro e de panos brancos deles pendentes; aí há duas camas: uma está 
ocupada por um homem velho e calvo, eu também sou calvo e fico perplexo 
perante a palavra velho. Avalio-me preocupado nos meus limites – quem sou 
eu?  - essa cama ao lado está ocupada por um caso de cancro , cancro nos ossos, 
generalizado, segundo alguém que dá neutra a informação, falado é o senhor 
Teodósio, a sua pronúncia denuncia-lhe as origens que não podem ser distantes 
das minhas: a Beira – snr. Teodósio o senhor de que lado é da Serra da Estrela? 
Sou da banda  norte a puxar para  nascente; mas agora estou aqui, já não valho 
nada, os ossos da cara retesam-lhe a pele amarelecida, especialmente nos 
malares que lhe encovam uns olhos sumidos e de pestanas míseras, vive na casa 
de uma filha nos arredores de Lisboa ,para lá de Sacavém, - agora já não valho 
nada; até ir para a tropa fui pastor, depois quando voltei tive a minha lavoura, 
mas mantive o gado; Snr Teodósio ainda havemos de voltar à Serra, vamos 
comprar a meias um rebanho de ovelhas e cabras, cada um terá o seu cão, o 
meu chamar-se-à Tejo e o seu? O meu é Leão, meia volta cá me trazem para o 



hospital, já não valho nada, nunca mais voltarei à Serra, nem para morrer; snr. 
Teodósio, de manhã por onde levamos o rebanho? – pelo Cabeço das Fráguas, 
lá onde os milhanos e os aiganitos experimentam a lisura das brisas com as suas 
asas tensas , de lá vêem-se as lonjuras infinitas ; pelo meio dia haveremos de ir 
ao Souto Madeira fazer a derrama dos castanheiros, que as reses comem numa 
gula e por ali andarão pela hora do maior calor aproveitando-se das sombras, 
depois levamo-las pelo Valim d’Água para se dessedentarem. Agora o passado 
é um tempo indiscutido e a sua evocação a verdade estável que se pode e deve 
partilhar com a delicadeza de algo que se deve manter íntegro, uma verdade 
talvez mais forte do que nós, já nem para me levantar tenho forças, têm que me 
ajudar, para que é que eu presto?. O destino nunca está escrito Snr. Teodósio. O 
meu já pouco vale.  
 
Com a visita das onze vem uma médica que olha ao sobrescrito grande, 
esventra-o do conteúdo e de uma folha que lê atenta, senhor João então o que se 
passou? Senhora doutora eu não devia andar lá muito bem, mas a verdade é 
que não tenho jeito para me queixar, sentia um certo cansaço, mas qualquer 
coisa de anormal aconteceu quando não consegui encontrar as chaves do carro e 
só depois de muito as procurar é que dei com elas no bolso das calças, mas eu já 
as tinha procurado aí por mais do que uma vez; a minha frustração tinha 
atingido um ponto insuportável, depois de me levantar, fui pegar num livro 
que, estranhamente, me caiu da mão. Toda esta minha insegurança, estes meus 
falhanços tinham  que ter um motivo, por isso levaram-me para o Hospital de S. 
José, onde passei a noite, creio que me fizeram um tac, mas não sei o que se 
passou.  
A médica pede-me para lhe apertar as mãos com força, depois pergunta-me 
como se sente agora? -Assim, assim.  
O senhor teve um avc, não lhe disseram?- Não. 
Lembro-me de um grande amigo meu, médico e meu colega de liceu, que teve 
um avc; na ocasião fui visitá-lo a casa, fumava continuamente e com um olhar 
fixo, decorrido um ano matou-se. A doutora pergunta-me porque é que eu 
estou a chorar , e eu digo-lhe. 
A minha mulher aparece entretanto, chegam também os meus filhos; um grato 
ambiente afectivo compensa a grande fragilidade em que caí desde que evoquei 
o meu colega. A doutora fala com a minha mulher, sinto que para lá de um caso 
clínico, tudo o que me é essencial está aqui, ouço a doutora dizer que além de 
ter tido um avc o seu marido está com um princípio de depressão, eu vou 
medicá-lo, mas tem que ser apoiado pela família. Vêm mais pessoas da família 
do Senhor Teodósio que cruzam conversa com a minha família. Uma rapariga 
tem ténis e um piercing no nariz; O ambiente agora está  envolvente e pacífico, 
apesar das várias vozes que passam a envolver-se no espaço e lhe roubam  
nitidez.  
A enfermeira baixa e jovem aparece de novo e diz que  a hora da visita  
terminou. Estou descritivo e distante ao mesmo tempo ; é estranho, parece-me 
que a  minha ligação àquilo que me rodeia é superficial mas sentida, não tenho 
desejo nenhum que este meu tempo exista assim na minha história. O que é que 



eu desejo que exista nela? Não sei, de verdade que não sei. Há uma  indiferença 
insalúbre em todo  este meu grande vazio. Fico com a sensação de que a cor 
branca dos lençóis, das paredes, das camas, das batas, de tudo, é a cor do tempo 
sem história. Estou aqui para não ter história nenhuma?  
Acontecimentos minúsculos ocupam este espaço branco. Trazem o jantar; como 
a refeição com o propósito de não perturbar nenhuma das regras do hospital; 
depois ponho de novo o tabuleiro sobre a mesa de cabeceira com os despojos 
que ficam da refeição. Já levaram o tabuleiro, um certo sossego começa a ocupar 
o espaço na enfermaria, tomo todos os remédios que a médica me receitou, um 
jornal dobrado está numa cadeira próxima, nada me interessa, as luzes apagam-
se. 
 Fica apenas a luz do silêncio. 
 
 A escuridão não é total, a luz do silêncio amplia a irrealidade da vigília, as 
formas não são nítidas. 
O sono não vem ter comigo;  tenho  um certo cansaço com uma vaga e desejável 
perda da noção do tempo, mas não só, interrogo-me porque é que eu não 
consigo construir o silogismo que trago inconcluso desde o S. José.  
Alguma coisa anda a falhar em mim: a impossibilidade de realizar alguns 
gestos, de os executar com finura, põe-me interrogações pesadas, apercebo-me 
que há uma estranha ignorância, uma inabilidade tosca, qualquer coisa de 
primitivo que acordou e que agora coexiste comigo.  
Oiço uma campainha tocar continuamente; alguém corre, uma voz baixa e 
imperativa diz: depressa pr’á  reanimação. 
E de novo o silêncio, um silêncio preocupado, volta a ocupar o seu lugar. 
 
Quando emigrei para Lisboa foi ela a minha pátria de solidão, foi nela que 
descobri, com surpresa, que se pode ser alheio e solitário entre as demais 
pessoas do mesmo prédio, do mesmo bairro, da mesma cidade. Só então tive a 
revelação de que os outros podem não ser o espaço natural  que nos acolhe, mas  
a multiplicação da indiferença ou a diluição baça da atenção. Descobri que 
interrogar nem sempre permite encontrar aquilo que nos prolonga, aprendi 
que, muitas vezes, a interrogação pode conduzir-nos àquilo que se nos revela 
de múltiplas e imprevistas maneiras, e que pode ser apenas aquilo que nos 
desconhece e nos ignora. 
 Não gostei de Lisboa, desta cidade solar que não faz da luz nem da cor o seu 
canto. Creio que agora já me seria fácil aceitar que ela ponha a dor, a negra dor, 
no seu lugar e que a exalte e que, para se justificar, de maneira insistente e 
repetida, lhe chame fado. 
 Não devia evocar nada disto assim, mas é assim que  evoco, agora que é já mais 
vasto o tempo passado, qualquer que ele tenha sido. 
O senhor Teodósio dorme na rigidez esquelética de uma múmia que tem 
consigo a eternidade; a serenidade apoderou-se dele, não sei se agora pegou no 
cajado e gritou ás ovelhas para marcar o seu tempo, se o fez desejo que ande 
pelo Cabeço das Fráguas, pelo Souto Madeira e pelo Valim d’Água, lá onde não 
irá jamais, e se andar por aí sei que vai assobiar com o silvo forte dos dezoito 



anos, há-de bater com o cajado sobre as pedras para fazer soar um som sonoro e 
gritar ao Leão que vai a correr rodear o gado num círculo apertado e fechar nele 
o mundo que nunca perdeu. Haveremos de ir à Serra, assim ficou combinado.   
 
  De novo, apenas a fixação na noite e no silêncio. 
 Não penso, estou reduzido a simular um olhar sereno; olho para o tecto, 
esforço-me por não me lembrar do meu colega; gostaria de poder responder, 
para lá da dor, à fragilidade que subitamente retirou segurança aos meus gestos 
e força às ideias que me alimentaram projectos e me permitiram admitir o 
futuro. 
 Sinto que estou no espaço do abandono e do temor. Evoco a hora nona, a mais 
perturbadora hora da nossa era. Foi há dois mil anos e também era noite, plena 
noite, segundo S.Mateus. 
 
 
 
          João Esteves Pinto 
       AD MMVI 


