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“O lugar é um beco de cascalho e lama conquistado ao caos” 

Assim começa o conto que, pela da voz de três mulheres, Nadifa, Laila e Aisha percorre 7 

círculos da fala: as crianças, as palavras, o lugar, o sangue, o silêncio, a porta e o fogo.  

A imaterialidade da palavra escrita percorre um caminho que desafia e nos interpela ao dever 

de memória, para além de se constituir como um acto físico e perene da beleza sobre o horror.  

O naufrágio do mar e o naufrágio de si, destas mulheres, acontece no sentido mais profundo e 

radical, pois que, roubadas as crianças amadas, desapossadas dos seus lugares de pertença, 

brutalizadas na vã esperança de um novo lugar de hospitalidade, ser-lhes -há  negado o direito 

à identidade e à existência.   

Mas sobrevivem. Na partilha do pão e da água, dentro do sangue da vida mínima. E irão falar 

em sete círculos. O círculo é em primeiro lugar um ponto estendido. Ponto e círculo são 

portadores de propriedades simbólicas comuns: perfeição, homogeneidade, ausência de 

distinção ou divisão. O círculo simboliza o mundo quando se distingue do seu princípio2. É pois, 

no círculo, que elas vêm à fala. Esse é o seu mundo. 

1. CÍRCULO DAS CRIANÇAS 

Com as mãos em bolas de luz, olhos incandescentes e corpinhos amados, são recolhidas no 

berço primordial do mar de onde viemos e onde dormem para sempre. 

 A insuportável morte vive através da memória “amortal” que, persistente, ilumina as águas. 

Esta é a fala de Aisha.  

Nadifa, mais concreta e definida, diz-nos das crianças que esgravatam a sua fome no chão seco, 

desprovido de grãos, enquanto as suas barrigas se dilatam, até ficarem sentadas e quietas, à 

espera de adormecerem. 

Laila, a fala poética de Sapho de Lesbos, acredita que quem tem olhos e ouvidos para guardar 

as palavras e as histórias contadas, um dia pode sonhar através dos futuros livros que hão de 

acariciar, para guardarem o mundo onde não existem gritos nem mortes. 

Mas as crianças podem transformar-se em gazelas, perecerem ou transmutarem-se em leões 

raivosos. 

                                                           
1 O conto “O Círculo da Fala” de Elisa Costa Pinto (ECP) suscitou-me a necessidade imperativa 
de escrever estes pequenos textos. Não faz sentido lê-los, sem primeiro o ter lido a ele. 
Embebido integralmente no seu belo e comovente conto, incluo partes modificadas e truncadas 
do original e, por isso, difíceis de citar.  
2 In “Dicionário dos Símbolos” 



2. CÍRCULO DAS PALAVRAS 

Quando os pássaros de penas rubras cobrem de alegria os hijabes pretos, a noite transporta as 

meninas para o colo das mães, o fogo que aquece, os cheiros quentes e nutritivos. Então, a 

dormir, cantam, cantam cânticos imemoriais provindos dos sons do mundo, antes de tudo o 

que se conhece e que o vento leva. Violento, o vento transporta instabilidade e destruição, 

como “Ruah”, sopro do espírito de Deus que se move sobre as águas primordiais e que traz aos 

apóstolos as línguas de fogo, ou, como” Vaya”, sopro cósmico, sopro Verbo. “Carregado de 

todos os cheiros, puro e poderoso, possuindo a qualidade do tacto”. 

Na tradição islâmica, o vento contém as águas. “Depois, Deus criou o vento e muniu-o de 

inúmeras asas. E ordenou-lhe que carregasse a água; o que ele fez”.  

A voz ficou esquecida, sepultada nas garras das feras, filhas de mães assassinadas.  

“Por isso gritam e devoram as palavras que nunca atravessam os seus ouvidos para sarar o 

coração doente de dor e raiva “(ECP).  

Durante o sono, nas profundezas do pesadelo gritam: Mãe! Mãe! Mas ela não pode ouvir pois 

não está lá. 

Laila, a voz da poesia, do pacto e força da palavra, da esperança e do sonho diz: “Nenhuma faca 

corta as palavras que vivem na poesia“(ECP). 

Aisha pensa que o amor e as palavras moram no mar, o seu grande livro, e não acredita que se 

possam semear esperanças em terra seca.  

Mas Laila acredita nas catedrais de livros, na imparável transmissão secular e intergeracional da 

palavra que, mesmo latente como alguns segredos, um dia há-de brotar sob outras formas e 

noutros lugares. E sabe que nada pode destruir as sementes que se escapam com o vento, esse 

elemento antigo e veloz, onde as palavras são transportadas como pólen fecundante a 

distâncias não imaginadas e a velocidades variáveis. E acredita, acredita na beleza. 

Nadifa interroga-se sobre o que é bonito e explicita a beleza do comer, do gritar e do matar. 

Não tem lágrimas para chorar, mas pode e apetece-lhe correr.  

Aisha diz-nos que as crianças entregam as histórias aos peixes. Então, há a beleza das palavras 

no fundo do mar que, recursivamente, como imagens espelhadas, regressam quando os peixes 

são comidos e nutrem de novo os seres falantes.  

Há a beleza antiga nas palavras proferidas e nas histórias contadas e reinventadas. E há a beleza 

dos actos onde a palavra não pode ser elaborada e permanece indizível.  

Nadifa diz-nos que matar pode ser bonito.   

 

 



3. CÍRCULO DO LUGAR 

“Estamos todos vestidos de pó”, diz Aisha, e a poeira seca e cega e é um pó mortal. Aisha deita 

pó sobre a sua cabeça1. “Os nossos pés de caminhantes enterrados na lama que escorre entre 

as tendas”(ECP) pisam o solo onde foi interrompido o ciclo natural da água; a que resta, 

contamina e corrompe, e no ar paira um cheiro pútrido. Pois onde não há montanhas com as 

suas cascatas, nem rios, nem plantas, nem clorofila, aí, emudece a fonte da vida e o alimento 

de todas as coisas. Coberta de pó e enterrada na lama, essa lama involutiva e degradante2, 

Aisha anseia por um banho purificador e sonha o regresso nostálgico ao princípio de tudo.   

Laila habita a linguagem, construindo, para ela, o seu lugar3 quando pensa no caminho da 

poesia nascida naquela que foi terra sagrada e perdura “límpida, bela e perene” (ECP).  

O seu notável rinencéfalo4 adapta-se com natural vontade às condições abjectas da sua 

existência. E assim, como as temperaturas extremas já não a incomodam, sabe como não 

levantar mais pó e como contornar o chão armadilhado. Mas não está nas suas mãos impedir o 

comércio infame, no qual o abuso de crianças constitui o seu maior tormento.  

Nadifa possui a sabedoria dos sobreviventes e a força dos combatentes. Gosta do pó na sua 

pele escura poisa protege, como disfarce, das hienas que esperam atacar no melhor momento. 

Sabe bem como a beleza pode ter duas faces, mas o importante é que não se deixa atirar ao ar 

nem ser dominada no chão. A sua cólera fá-la sentir o cheiro do sangue.  

 

 

  

                                                           
1
 os hebreus deitavam pó nas suas cabeças em sinal de luto: (Josué,7,6; Lamentações,2,10; 

Ezequiel,17,30) e o salmista faz alusão ao pó da morte (Salmos, 22,16). In “Dicionário dos 
símbolos”. 
2 A lama simboliza a matéria primordial e fecunda. Se tomarmos a terra como o ponto de 
partida, simboliza o nascimento de uma evolução, mas se for a água o ponto de partida, com a 
sua pureza original, a lama aparece como um processo de involução. In “Dicionário dos 
símbolos”. 
3 Ver conceito de habitação em Heidegger. 
4 O rinencéfalo é a zona cerebral do olfato.  



4. CÍRCULO DO SANGUE 

 Todos os caminhos são de sangue, e o coração, centro vital de onde tudo parte e aonde tudo 

regressa, invocado sucessivamente pelos antepassados, encontra-se sufocado na garganta das 

meninas mutiladas. Séculos volvidos, presentifica-se no momento da fala de Nadifa, como 

memória do seu sangue de menina e vestígio da sua primeira morte.  

Por isso, Nadifa não pode esquecer o cheiro do sangue empapado em suor e o incontido vómito 

que se sente, quando se acorda e se é declarada “Pura”. 

 Pura, casta e bela. Assim é e está escrito num papiro de há 130 a.c., em Memphis. 

A mutilação do único órgão existente no corpo humano destinado exclusivamente ao prazer, 

símbolo da possibilidade do desejo, da potência e da igualdade na diferença, terá sido 

decretada pelo homem todo poderoso, em Cuxe1 e posteriormente dignificada pelas igrejas. 

Selada com choro, gritos, dor e morte, para matar a integridade do ser, a descoberta das 

emoções eróticas, da vontade própria e da liberdade, perpetua-se até ao presente. 

 A vergonhosa e dorida escravidão feminina erigida em honra. Sim, Nadifa é portadora de uma 

dor milenar.  

Em Alepo, o coração da cidade grita despedaçado, o sangue penetra a terra e espalha-se como 

lava, destruindo tudo, todos os lugares do sonho. No estertor da sístole e da diástole, Nadifa 

corre a salvar o sangue nunca derramado. Depois, Aisha dirige-se para a costa em busca dos 

perfumes especiais, que conserva na memória e lhe recordam a esperança perdida.  

Antes de tudo, era a escola. Depois de, em Cabul, ver o coração da escola a explodir, Laila 

recorda-se de todas as vozes, de todos os nomes, dos olhos e do riso das meninas a aprender. 

Mas Laila conhece bem a sua sombra, sabe que andará sempre consigo, qualquer que seja o 

tempo ou lugar em que se venha a encontrar. E, se por momentos a perde ao sol do meio dia, à 

noite ou quando as nuvens estão carregadas, sabe que no outro dia ela volta, tal como as 

palavras andantes2. Para Laila são imensos e eternos os caminhos, pois a sua casa é a fala.     

Em Alepo, o coração da cidade grita despedaçado, o sangue penetra a terra e espalha-se como 

lava, destruindo tudo e todos os lugares do sonho. No estertor da sístole e da diástole, corre a 

salvar o sangue nunca derramado. Depois, Aisha dirige-se para a costa em busca dos perfumes 

especiais que conserva na memória e lhe recordam a esperança perdida.  

 

 

 

                                                           
1 Embora desconhecidas as origens da MGF, Gery Mackie pensa que se terá iniciado no reino de 
Cuxe (actual Sudão) no I ou II milénio a.C. 
2Alusão ao livro “As palavras Andantes” de Eduardo Galeano   
  



5.CÍRCULO DO SILÊNCIO 

 

“... Só no interior sem nome do nosso corpo/ou esfera húmida de algum astro/ignoto, numa 

órbita apartada/o tempo caladamente persegue/o sangue que se esvai sem som./Entre o 

princípio e o fim vem corroer/as vísceras, que ocultamos como a terra… “ 

Fiama Hasse Pais Brandão. 

 

“Três estátuas de pele vazia com rostos de surpreendente beleza…” (ECP) 

 

Chegam e sentam-se no chão de terra e pó onde o círculo de novo delimita um espaço/tempo 

sem chamamento ou esperança. Corpos cuja presença constitui o reconhecimento da primeira 

e última fronteira entre o eu e o mundo. Esculturas inacabadas que revelam a fala espontânea 

do corpo sensorial, sem a intencionalidade da pessoa a falar através dele. 

Corpos sofridos como limite e fonte de “pathos”, veículos de um sofrimento pleno de destroços 

interiorizados, que se revelam ao olhar externo como um triângulo, no qual um dos vértices 

parece estar a desprender-se do interior do círculo, enquanto os outros dois protegem a força 

do silêncio. 

E então o canto, o canto primitivo de Aisha, que embala um sonho breve, onde o rito e a 

cerimónia se encontram enraizadas, ainda sem a possibilidade do pensamento e da ação. 

Esse canto, início e totalidade primordial, imanência da percepção e da consciência 

psicossomática que permanece, e por vezes grita a fala impossível, é o lugar onde a palavra já 

não pode ser diálogo. 

Laila, convoca a palavra final. 

Três corações gelados afirmam a sua fala como um espectro. Mutilada, vedada, adiada, eis a 

marca identitária cravada nos corpos, que permanece perante a impossibilidade de construção 

de um caminho de esperança. 

  



6. CÍRCULO DA PORTA 

“…Diz-se que os corações se descarnam/de tão roídos e chupados/ até serem tão-só duros 

caroços. /Diz-se que os seus olhos de amêndoa/ de bom grado se juntariam à terra/em noites 

de alvo estendal/ em noites de vendaval/ arrombando a porta aberta/ de uma eterna 

primavera.” 

Regina Guimarães in “Empurravas a porta” (Antes de mais e depois de tudo) 

 

Há uma mulher exangue com as entranhas arrancadas pela ausência. O seu corpo côncavo 

encontra-se preso ao resto de si por cânticos que fazem eco no fundo de um imenso poço. A 

frágil e vazia casca que a recobre, encontra-se prestes a esboroar-se em poeira, enquanto uma 

imensa tristeza se liberta pelos poros da seda que a traça roeu. O eco, esse é o chamamento 

das águas que diz “Aisha”. 

Certas crianças, quando crescem, conseguem sentir à distância o cheiro do sangue. Cegas, 

detectam o mínimo dos ruídos e rastejam pelos caminhos que conduzem a lugares da sua 

infância, aqueles onde a cena da mutilação inicial se encontra e perpetua. 

Nadifa, transmutada em leoa, entra na casa sacrificial e mata a feiticeira que empunhava a faca 

erguida sobre a pura infância. Então, resgata a menina e corre veloz até ao círculo, lugar do 

encontro e da fala. Bem ao centro, coloca o ovo pleno e desvenda uns olhos abertos para o 

tesouro do mistério. Ave sem nome nem lugar para arribar, desconhece quanto amor pode 

caber no coração de um pássaro, mas agora, senhora de um sol minúsculo para cuidar e 

guardar, dos seus olhos brotam acendalhas prontas a atear o fogo da vida.  

Laila acredita que os cantos e as palavras impedem que a fonte seque. Por cada história que 

atravesse gerações e por cada livro que se erga sob a ignorância e a maldade do mundo, mais 

perto se fica dos ramos mais altos da árvore onde se encontram os frutos mais saborosos. 

  Três portas separam este círculo dos lugares onde Aisha, Nadifa e Laila não voltarão a se 

encontrar.    

  



7. CÍRCULO DO FOGO 

“Atiço em mim uma chama… O meu coração é o lar, a chama é o Eu domado 

Sumyuttanikaya,1,169 1  

Do fogo destruidor em terra estéril, nada restará nem nada poderá regenerar-se. 

Aisha, Nadifa e Laila escrevem os derradeiros signos no interior do círculo, prestes a dissipar-se. 

Talvez   a memória dos gestos venha a renovar-se naqueles que hão de vir. Choram abraçadas e 

pronunciam as últimas falas que reconhecemos como pertença de cada uma. Tudo está dito. 

 Aisha, em seu choro desesperado, verte as lágrimas primordiais. Pela porta da água, entra no 

mar profundo a que pertence, para que o seu corpo finalmente retorne ao lugar de onde 

imana.  

“Eu não penso haver outra rapariga contempladora 

da luz do Sol que no futuro tenha igual perícia”. 

Safo in “Talento”2 

Nadifa chora lágrimas insubmissas que lhe escorrem pela cara, gritos de sangue e de guerra, 

enquanto atravessa veloz a porta do fogo. Leve e silenciosa, corre para sul com Ifrah ao colo, 

transportando para o futuro as meninas que, tal como ela, a sua mãe, a mãe de sua mãe e 

todas as meninas e mulheres, são suas filhas e são ela mesma. Essa é e será o resgate da sua 

existência e chegará aonde for preciso. 

“Vem lira divina! Fala-me 

E encontra a tua voz”. 

Safo. in “Voz da lira” 

Laila, a última a partir, caminha em direção a Mitileno. Lágrimas gordas lubrificam a esperança 

e a porta do sonho. No mais fundo silêncio, o ser transcende a sua condição e convoca Safo. 

“Sozinha, a doce maçã enrubesce no alto ramo 

alto, altíssimo, pois esqueceram-na os  

apanhadores de maçã. 

Na verdade, não a esqueceram: não 

conseguiram foi lá chegar” 

Safo in  “A maçã no ramo mais alto”1 

                                                           
1 Buda substitui o fogo sacrificial do hinduísmo pelo fogo interior, que é ao mesmo tempo 
conhecimento penetrante, iluminação e destruição do invólucro. 
2. As citações de Safo foram transcritas da “Poesia Grega”, tradução e comentários de Frederico 
Lourenço. Quetzal Ed. 2020  
3. A última citação consta do conto de Elisa Costa Pinto, no circulo 6,”O Círculo da Porta”, e vem 
a seguir à seguinte frase, pela voz de Laila:” Ensina-lhe este canto que é deste lugar, quando 
este lugar era casa e não exílio”. 
 



                                                                                                                                                                                           
 


