
Identidade Perdida

Abri os olhos e senti uma ligeira dor de cabeça. Levantei-me e vi mar por todo o lado. Ao 
observar com mais atenção, descortinei ao longe aquilo que parecia ser terra firme. Estava 
sozinho dentro de um barco. Não me lembrava de nada, não sabia quem era, nem como tinha 
ido ali parar. Lancei-me à água e procurei alcançar a margem.

Cansado e com as roupas completamente encharcadas, cheguei a uma praia. Atravessei-
a e vagueei sem esperança pelas ruas de uma cidade que me parecia familiar. Procurava 
respostas na paisagem e revistava os bolsos, em busca de algo que me ajudasse a recordar o 
meu passado. Encontrei uma carteira que tinha apenas uma fotografia queimada de uma figura 
feminina, que reconheci de alguma forma. Por detrás da foto estava um número, que me 
parecia ser de um telemóvel. Como não tinha dinheiro, dirigi-me a um café e pedi ajuda. 

Após dez minutos de explicações, agarrei no telefone e marquei o número. O 
aumentava, enquanto do outro lado da linha o telefone tocava… E tocava…. Estava prestes a 
desligar quando de repente alguém atendeu. Um homem perguntou:

– Estou?
Que responder, se não sabia quem era?
– Ajude-me! Não sei quem sou, preciso de respostas e acho que você é a minha única 

esperança. Acordei sem memória num barco à deriva, nadei até à costa… Estou encharcado até 
aos ossos! E…

– Onde estás? – interrompeu o homem.
– Estou num café, não sei bem onde – respondi nervosamente. 
– Não sabes o nome do café? Pergunta e diz-me! – retorquiu o outro, num tom de voz 

irritado.
Perguntei ao empregado e respondi: 
– Café Orquídea. 
– Muito bem, aguarda aí por mim, então! 
– Mas, espere! Como vou saber quem é? Como está vestido? – as minhas questões 

ficaram no vazio. A chamada tinha caído. 
Fiquei a olhar para o auscultador, como se este me pudesse dar as respostas que 

procurava. Decidi sentar-me, enquanto esperava pelo desconhecido. Não sabia exactamente 
que horas eram mas o café pareceu-me demasiado vazio. Apenas dois velhos discutiam política 
ao balcão, enquanto bebiam xerez. Um casal de namorados olhava-se apaixonadamente numa 
mesa. A ventoinha em cima da televisão rodava inutilmente e o espaço estava infestado de 
moscas. Observei mais uma vez a foto queimada e tentei vislumbrar algo oculto nas manchas 
escurecidas. 

Nisto, ouvi o tilintar de um sino que veio da porta, indicando que esta se tinha aberto. 
Olhei expectante. Uma mulher entrou e começou a gritar com um dos velhos que estava ao 
balcão, pois já deveria estar em casa a fazer qualquer coisa, não percebi bem o quê.

Os gritos quase abafaram um segundo toque do sino. Olhei de novo para a porta, 
esperançoso. Era um homem de meia-idade, com uma barriga saliente e um ar bastante 
preocupado. Observou cada um dos presentes como se procurasse alguém. Quando os nossos 
olhares se cruzaram, dirigiu-se na minha direcção. Ao chegar à minha mesa, deteve-se sem se 
sentar e perguntou:

– Pedro?! 
Tentei responder ao meu interlocutor mas o nome soava-me tão desconhecido como o 

rosto do homem que o dizia.

stress



– Estás maluco?! – continuou ele, interrompendo os meus pensamentos. – O que fazes 
aqui? Temos que ir embora! JÁ!!

Saí com ele e entrámos num carro sujo e de aspecto velho, estacionado na berma da 
estrada, num local pouco iluminado. Assim que nos sentámos, o homem começou a dar-me 
empurrões e chapadas, enquanto gritava:

– Mas tu és estúpido, Pedro?! Queres acabar connosco?
– Quem é o senhor? – perguntei, com receio. – O que é que eu lhe fiz para me bater?! 

Conhece-me?
A minha incredulidade surtiu um efeito estranho no homem. Arregalou os olhos de 

espanto e o queixo descaiu-lhe. Aproveitei e perguntei ainda:
– Quem é esta rapariga? – mostrei-lhe a fotografia queimada. O desconhecido abanou a 

cabeça e afastou a foto com as mãos. Abriu a porta do carro, saiu e fechou-a violentamente. 
Devagar e de cabeça baixa foi sentar-se em cima do capô. Observando o horizonte, puxou de 
um cigarro e acendeu-o. Só depois de começar a fumar é que pareceu começar a raciocinar. 
Algo parecia incomodá-lo seriamente. 

Observei-o por uns instantes. Quem seria ele? Algum familiar? Aparentemente parecia 
conhecer-me relativamente bem, uma vez que me tratava por tu. Se aquele homem fosse meu 
familiar ou amigo, não deveria estar contente por me ver? Afinal, porque é que perguntara se 
eu queria morrer? Mais misteriosa ainda tinha sido a sua reacção à fotografia da desconhecida. 

Desesperado por respostas, decidi ir ter com ele. Sentei-me ao seu lado e tentei criar 
um mínimo elo de empatia, acabando por lhe pedir um cigarro. O espanto voltou a dominar o 
rosto do homem, que acabou por explodir em gargalhadas que eu não percebia se eram de 
alegria ou ironia. De repente, o homem ficou sério e disse-me friamente:

– Pedro, tu não fumas! – fitou-me bem fundo nos olhos como se indagasse se eu estaria 
verdadeiramente amnésico ou a brincar com ele. Acabou por voltar ao carro enquanto 
ordenava, com uma certa gravidade:

– Rapaz! Entra! Temos que ir.
Desnorteado, segui as suas ordens.
Após uma curta e silenciosa viagem, o carro parou junto a uma velha fábrica. Tendo em 

consideração tudo o que acontecera num tão curto espaço de tempo, já nada me admirava. Dei 
por mim a segui-lo para o interior daquele edifício abandonado, sem me pronunciar.

Ao ver o espaço que me rodeava, um estranho sentimento de familiaridade invadiu-me,
aquele lugar estava profundamente inserido nas minhas memórias ou no pouco que restava 
delas.

Que sítio é este, afinal? – perguntei.
O homem parou e virou-se na minha direcção. Olhando-me com um ar sério, respondeu-me: 

– Foi aqui que tudo começou. Como é possível não te recordares? As chamadas, as 
cartas... A Sara...

– A Sara? Refere-se à rapariga da fotografia? Quem é ela? Diga-me!!
Foi essa tua obsessão que gerou esta situação...

Mal ele tinha acabado de falar, ouviu-se uma porta ranger e uma rapariga de cabelos 
longos e negros entrou. 

– O que estás aqui a fazer? Devias continuar desaparecido! – ralhou ela.
A minha memória não era das melhores, mas aquela era a rapariga da fotografia. Fiquei 

ainda mais desorientado com aquela visão. Não consegui reagir ao que tinha acabado de ouvir, 
apenas abria a boca sem conseguir emitir qualquer tipo de som. Ela estava muito mais magra e 
parecia ter perdido a alegria que exibia na fotografia.

– Não respondes?! Que cara é essa? Parece que viste um fantasma – insistiu a rapariga.

–

–



Esforcei-me por esboçar um sorriso enquanto o homem que me levara até ali saiu 
sorrateiramente, deixando-nos a sós. Finalmente consegui falar:

– Desculpa, mas desde que acordei que nada do que vejo ou ouço faz sentido. Apesar de 
não me lembrar de ti, tenho a impressão de que te conheço. 

Fiquei à espera que ela compreendesse e me desse algumas informações sobre mim… 
Sobre nós.

– Não sejas ridículo, Pedro! Não é por teres deitado tudo a perder que precisas de 
arranjar desculpas. Comigo não, já o devias saber. Como é que tens coragem de dizer que não te 
lembras de mim? – perguntou a rapariga.

– Já percebi que me conheces e que eu devia lembrar-me das cartas, dos telefonemas… 
De ti. A verdade é que não minto ao dizer que não faço ideia do que falas. Na realidade nem sei 
bem quem sou ou já o teria dito ao teu amigo barrigudo.

– Bem, vou entrar no teu jogo de amnésico e dar-te umas ideias sobre nós os dois e 
sobre o que se passou. Supostamente estás desaparecido, porque a polícia anda atrás de ti. 
Fugimos, porque era a única maneira de estarmos juntos. O problema é que correu tudo mal.

Ao dizer isto baixou a cabeça de maneira a que eu não conseguisse ver a lágrima 
cristalina que se formava no canto do seu olho azul água. Fiquei dividido entre confortá-la e 
esperar que se recompusesse. Avancei devagar e fiz-lhe uma festa no rosto. Ela abraçou-me e 
disse-me emocionada:

– Não te quero perder outra vez!
– Isso não vai acontecer… Só quero perceber o que se está a passar, voltar a saber quem 

sou – respondi-lhe. 
Após alguns segundos, ela afastou-se e, limpando as lágrimas, recomeçou:
– Há um ano atrás, acabara de passar férias em Portugal quando no comboio de 

regresso a Barcelona sentaste-te ao meu lado… Demo-nos logo bem e conversámos ao longo de 
toda a viagem. Continuámos a encontrar-nos até que sem darmos conta, nos envolvemos... 
Apaixonámo-nos e começámos a namorar. Corria tudo bem, mas tinhas que voltar para 
Portugal...

Ela calou-se por momentos e baixou novamente a cabeça.
– Continua – pedi-lhe calmamente.
– Tínhamos de arranjar uma solução. A ideia de eu ir para Portugal foi a primeira a 

surgir, mas os meus pais não concordaram e, com medo, proibiram-me de te voltar a ver. Foi 
então que me lembrei do António... É quase um pai para mim, e o único em quem podíamos 
confiar. Foi ele que teve a ideia da fuga. A intenção era irmos à tua festa de despedida de 
Barcelona e partir em seguida. Só que os meus pais anteciparam-se e, apesar de lhes ter dito 
que ia passar uns dias de férias com uma amiga, desconfiaram e apresentaram logo queixa de 
rapto contra ti. A polícia apareceu na festa e mal nos apercebemos disso, separámo-nos para 
desviar as atenções e combinámos encontrar-nos no cais. É a primeira vez que te vejo desde 
então.

Mal Sara acabara de falar, António irrompeu pela sala gritando:
– Temos que sair daqui! Imediatamente!
Começámos a correr por um corredor largo, à procura de uma saída qualquer nas 

traseiras, de modo a fugirmos da polícia. As portas encontravam-se vigiadas, mas tivemos a 
sorte de encontrar uma janela, suficientemente larga e baixa para escaparmos sem problemas.

Uma vez cá fora, continuámos a correr, as sirenes da polícia eram cada vez mais 
intensas, fazendo-nos lembrar os latidos de um cão de caça atrás das suas presas.



Corremos até chegarmos a um pequeno cais, onde se encontrava um barco. Sem aviso 
prévio, comecei a recordar-me daquele espaço estranhamente familiar. António falou atrás de 
mim num tom pouco amigável:

– Pois é, cá estamos todos juntos, prestes a testemunhar um verdadeiro ! 
Ao aperceber-me da armadilha, lembrei-me de tudo. Apostava a minha vida em como 

teria sido ela a chamar a polícia naquela noite… E, quem sabe, também agora?!
Fitei-os, com mil e um pensamentos de revolta e dúvida que resultaram numa única e 

simples palavra:
– Porquê?
Eles aperceberam-se que não valia a pena continuar com aquela farsa, por isso 

deixaram cair as máscaras. Com um sorriso malévolo a iluminar-lhe o rosto que eu amara tanto, 
Sara disse com uma calma assustadora:

– Nunca gostei de ti realmente, Pedro. Precisava de um bode expiatório, para criar uma 
manobra de diversão e assim poder fugir com a pessoa que verdadeiramente amo. 

Olhei para ambos com atenção e apercebi-me da ligação íntima que os unia.
– Os meus pais são compulsivamente controladores em relação a tudo o que tem a ver 

com a minha vida – explicou Sara. Eu nunca iria escapar à vigilância deles… E é aqui que tu 
entras. Lamento, Pedro – disse, sem qualquer sinceridade.

Fiquei sem palavras, possuído por sentimentos de indignação e repulsa. Interrogava-me 
sobre como tinha sido ela capaz de colocar em prática um plano tão diabólico.

Deixei-os embarcar, em silêncio, pois não havia nada que pudesse fazer ou dizer. Tinha 
sido usado e todas as minhas recordações recentes não serviam para nada.

Pouco tempo se passou até à chegada da polícia. Algemaram-me e levaram-me para a 
esquadra para um interrogatório. Aí, disse tudo o que sabia, que nem era muito, mas o 
suficiente para se aperceberem que era inocente, que tinha sido apenas um fantoche nas mãos 
dos verdadeiros culpados.

Escoltaram-me até ao aeroporto e finalmente depois de toda aquela confusão estava 
pronto a regressar a casa e à minha vida. A pouco e pouco, a minha memória começou a 
recompor-se. 

Passadas algumas semanas, estava no sofá a ver televisão e deixei-me adormecer. 
Acordei com alguém a tocar à campainha. Fui ver e deparei-me com o pai de Sara.

– Olá, Pedro. Por favor, diz-me se sabes onde está a Sara! Esta noite ela não dormiu em 
casa. Passámos a tarde de ontem a discutir e agora isto...

Fiquei estarrecido a olhar para ele.
– A....A… S...Sa...Sara? – gaguejei.
Uma voz vinda do fundo do corredor interrompeu-me:
– Pai, estou aqui, desculpa!

dejá-vu
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