
Xi-fang

Eram duas da tarde e António Melo regressava de mais uma das suas viagens de 
negócios, desta vez à Tailândia. À porta do aeroporto esperava-o o seu colega, André.

– Então, como foi a viagem? – perguntou-lhe o amigo, enquanto entravam no carro.
– O costume… – foi a resposta lacónica.
André estranhou tão poucas palavras, pois António costumava ter sempre alguma 

história para contar. Arrancaram, com André a falar sobre tudo o que tinha acontecido na 
empresa, nos dias em que António estivera ausente. De uma curva na estrada, surgiu 
repentinamente um carro a grande velocidade e em contramão. André, sem tempo para parar 
ou desviar o veículo, foi incapaz de evitar o choque frontal.

António acordou duas horas mais tarde no hospital, apenas com ferimentos ligeiros. 
André, que para além de colega era o seu melhor amigo, morrera. Nesse momento, a sua 
memória voou até às recordações dos últimos dias passados na Tailândia.

…
Depois de uma fastidiosa tarde de reuniões, António decidiu ir tomar um copo. Quando 

já se encontrava bem instalado num bar, a fumar um cigarro, vislumbrou numa mesa uma 
mulher que o olhava atentamente. Levantou-se e foi ter com ela.

– Posso sentar-me? – perguntou-lhe, ao mesmo tempo que puxava uma cadeira.
– Sim, pode – respondeu a jovem.
Após muito conversarem, António ofereceu-se para acompanhá-la a casa. Ela aceitou. 

Quando chegaram à porta de casa dela, a tailandesa convidou-o a entrar. Enquanto ele se 
acomodava no sofá da sala, a rapariga foi até à cozinha e preparou-lhe um chá. Ao regressar 
com uma chávena dourada a fumegar, olhou-o de uma forma estranha e pousou 
cuidadosamente o chá em cima de uma mesa redonda.

– Experimenta este chá – disse-lhe com um olhar sensual – faz maravilhas ao espírito.
Fascinado com tanto exotismo, António bebeu tudo de uma só vez, inquirido apenas no 

final:
– Tem um sabor estranho... Que chá é este?
– Xi-fang. Dizem os antigos que a planta foi extraída do mundo dos mortos... Enfim, não 

passam de lendas sem sentido.
Passados alguns minutos, António entrou numa espécie de transe sexual e sentiu-se 

agarrado violentamente pela jovem tailandesa que lhe proporcionou uma noite inesquecível 
com todo o tipo de loucuras. Já de madrugada, a jovem murmurou-lhe algo ao ouvido que ele 
não compreendeu e desapareceu pela porta da sala. 

Esgotado, adormeceu no chão e a sua mente foi invadida pela imagem de um velho 
sábio de longos cabelos e barbas brancas que lhe dizia: “António! Vais começar a pagar pelo teu 
estilo de vida excessivo. Serás amaldiçoado por visões que se tornarão realidade no futuro…” De 
seguida, António viu um veículo a alta velocidade na sua direcção. Acordou aos gritos, inundado 
em suores frios.

…
A muito custo, afastou as memórias que o atormentavam e procurou concentrar-se nos 

factos mais recentes. André morrera e ele encontrava-se nas Urgências do Hospital de Santa 
Maria. Apesar de se esforçar para pensar claramente, continuava a sentir-se confuso e 
atordoado. Olhou em redor e algo lhe despertou a atenção. Num canto menos iluminado do 
corredor, um homem sujo e mal tratado, deitado numa maca, gritava desesperadamente por 
auxílio. António quis ajudá-lo e gritou também:



– Médico! Médico! Alguém que socorra aquele homem que não pára de se queixar!
– Tenha calma, está tudo bem… – acudiu um médico em poucos segundos.
– Calma?! Mas… Porque é que não o ajudam?
Antes de António conseguir uma resposta, apareceu uma enfermeira que o conduziu até 

à sala onde fez os últimos exames que antecederam a alta.
Finalmente em casa, depois de um dos piores dias da sua vida, o empresário decidiu sair 

para comprar cigarros. Quando regressava, perdido nos seus pensamentos, António foi 
surpreendido por três indivíduos com más intenções.

– Companheiro, orienta ai um bico amarelo! – ordenou um deles, num tom provocante.
– Bico amarelo?! 
– Cigarrinho…
– Ó pá! Arranjem outro que eu não estou bem! – ripostou António, irritado.

Sem mais palavras, os três homens espancaram-no, roubaram-lhe o pouco que tinha e 
deixaram-no estendido no chão bastante mal tratado. Ali passou largos minutos até que alguém 
chamou uma ambulância para o socorrer. Quando recuperou os sentidos, António deu por si 
novamente no Hospital de Santa Maria, em cima de uma maca, sujo e mal tratado no canto do 
mesmo corredor onde já tinha estado horas antes.

De repente, percebeu que aquele homem para quem tentara pedir ajuda, não passara 
de mais uma visão do seu próprio futuro. Sentindo-se enlouquecer, começou a gritar 
desesperadamente por ajuda.

Um enfermeiro procurava acalmar António, quando a mulher dele apareceu com a 
ansiedade estampada no rosto e abraçou-o fervorosamente. 

– Tó, não te preocupes, está tudo bem! Já cheguei de Paris, eu estou aqui, contigo. 
– Beatriz, não aguento mais! Não me deixes!
Aproveitando o momento carregado de emoção, Beatriz revelou-lhe:
– Olha, Tó, sabes... Eu... Eu estou grávida...
– Mas como?! Sabes que é impossível!
Com um ar hesitante, Beatriz olhou-o nos olhos por segundos e respondeu:
– Foi um milagre. É um rapaz, como sempre sonhaste…
– De quantos meses estás?
– Quatro.
António estendeu a mão, tocou-lhe na barriga e disse: 
– Vamos chamar-lhe André… Se não te importares, claro!
Beatriz permaneceu em silêncio e limitou-se a sorrir.

Então está decidido – concluiu António.
Dias depois, António teve alta. Sentia-se mais estável e não esperava voltar a ser atacado por 
visões assutadoras. Antes de sair do hospital, decidiu passar pelo berçário de Santa Maria. 
Observava com atenção cada um dos recém-nascidos, quando reconheceu no meio da sala o 
velho das suas visões. Nos seus braços carregava um bebé que na bochecha tinha um sinal que 
pela cor e forma se assemelhava a uma lua. 

Quando chegou a casa, António ainda pensava na visão que tivera no berçário e na 
notícia de que em breve seria pai. Tomou a iniciativa de pedir explicações a Beatriz: afinal de 
contas, nos últimos anos o casal havia sido atormentado com o facto de não conseguirem ter 
filhos e agora, de repente, António via-se confrontado com uma gravidez de quatro meses. 

– Beatriz, não consigo perceber o que aconteceu. Como é possível que sem mais nem 
menos apareças grávida? E de quatro meses! Só soubeste agora?

– Meu querido, tens de descansar. Vai deitar-te e depois falamos sobre isso, pode ser? 
– Não, “minha querida”! – respondeu com ironia. – Quero saber a verdade. Agora! Há 

qualquer coisa de errado com esta história.

–



– Olha Tó, a sério, tu não estás bem… Depois falamos – retorquiu Beatriz atrapalhada, 
virando costas e refugiando-se na cozinha.

António ficou a meditar sobre o assunto e realmente havia qualquer coisa que não batia 
certo. O “futuro negro” que o velho sábio lhe anunciara, de facto, já dera provas de se 
concretizar com a morte de André, mas um filho? Desde quando é que um filho representava 
um “futuro negro”? Ele sempre desejara um filho e agora Beatriz estava grávida … António gelou 
a meio deste pensamento. Quatro meses, dissera ela? Apercebeu-se de um pormenor que no 
meio de tanta confusão lhe tinha passado despercebido: há mais de seis meses que não fazia 
amor com Beatriz. Da sua última noite de sexo lembrava-se ele bem, havia sido na Tailândia, em 
noite de lua cheia, com uma desconhecida. Tinha sido na noite em que bebera o chá. 

Subitamente, a sua última visão fazia sentido. Sem margem para dúvidas, António 
concluiu que o filho não poderia ser seu e a ironia da sua noite de traição materializara-se no 
bebé que o sábio segurava ao colo. O sinal na bochecha representava a lua cheia que brilhava na 
noite louca que passara com a tailandesa. Fazia sentido… Infelizmente. 

Atrás de si ouviu o som da porta da rua a fechar-se. Precipitou-se para a entrada de 
casa. Não havia sinais de Beatriz. Um papel caído no chão chamou-lhe a atenção. Sem saber o 
que o esperava, desdobrou-o e apercebeu-se de que segurava nas mãos uma carta de 
despedida. Em letras tremidas, conseguiu decifrar: 

António ficou arrasado com o bilhete que Beatriz lhe deixara. O pânico de futuros 
acontecimentos não o deixavam raciocinar.

Nisto tocou o telefone. Era o gerente de conta a informá-lo que os limites dos cartões de 
crédito atribuídos a Beatriz tinham sido largamente ultrapassados e que todas as contas do casal 
iam ser congeladas por ordem do Banco de Portugal. António nem queria acreditar! Como é que 
era possível que num tão curto espaço de tempo a sua vida tivesse dado uma tão grande volta?

Desorientado, o empresário deambulava pela casa sem saber o que fazer. Da sua cabeça 
não saía a ideia de que mais acontecimentos nefastos iriam pontuar a sua vida. O medo 
instalara-se no seu dia-a-dia. Saiu desesperado e andou quilómetros sem fim e sem destino 
aparente. Encontrou o refúgio para as suas mágoas num bar do Cais do Sodré chamado 
“Tóquio”.

– Dê-me um Jack Daniels, por favor.
– Duplo? – perguntou o empregado.

António apontou para a prateleira e retorquiu: 
– Passe-me a garrafa!
Enquanto bebia desenfreadamente, era assediado por mulheres da vida que se exibiam 

sensualmente, alternando entre as mesas e o balcão.
Depois de ter bebido a garrafa toda, António saiu cambaleando e quase foi atropelado 

por um autocarro que parou poucos metros à sua frente. Ainda com a visão distorcida pelo 
álcool que lhe corria nas veias, António reparou no que estava colocado na parte traseira 
do veículo: “Tailândia – Viagem de sonho por preço inacreditável – 450 Euros! Aproveite antes 
que seja tarde demais!”

– Aproveite… Aproveite… – murmurou António. Caminhou lentamente até à paragem 
dos autocarros e aí acabou por adormecer. 

Na manhã seguinte um grupo de velhotas a caminho do mercado encontrou António a 
dormir na paragem. 

– Estes bêbados! – queixaram-se em voz alta enquanto olhavam para ele de forma 
enojada. O alarido acabou por acordar António, que ressacado e ensonado, perguntou onde 
estava. 

“Vou-me embora. Não suportaria ver-te criar 
o filho do teu melhor amigo. Nunca mais vou ver a pessoa que realmente amava. E se não posso 
ter o André, não quero ter mais ninguém. Desculpa.”

slogan



– No Cais do Sodré – retorquiu uma das idosas. 
O empresário levantou-se apressadamente, desejou um bom dia às mulheres que o 

olhavam de soslaio e procurou um táxi. Tinha de ir para casa, tinha de procurar a agência com a 
promoção da viagem à Tailândia, tinha de resolver aquilo de uma vez para sempre. Entrou num 
táxi e mandou-o seguir para o Restelo. Sem se preocupar com o preço da viagem, deu as notas 
que tinha no bolso ao taxista como pagamento e correu para casa.

Foi ao cofre que tinha no escritório atrás de um mini-bar, somente para ter mais um 
desgosto. Estava vazio. Apenas encontrou mais um lacónico bilhete de Beatriz a dizer 
“Desculpa”. Dirigiu-se então ao seu quarto. Afastou a cama e deu uma pancada no soalho, 
soltando uma tábua. Era o seu compartimento secreto, ninguém sabia dele. Nele estava algum 
dinheiro, cerca de três mil euros, para alguma emergência. Pegou nas notas e colocou-as num 
saco de viagem juntamente com uma muda de roupa e o passaporte. “Agora um banho e 
ponho-me a andar daqui”, pensou.

Já pronto, António chamou um novo táxi e partiu em direcção ao aeroporto com a 
esperança de pelo caminho encontrar de novo o cartaz. Ao passar na 2ª Circular viu um 
da promoção que descobrira anunciada no autocarro na noite anterior. “Agência Beloso…Thai 
Airways” conseguiu ler. “Óptimo! Há uma no aeroporto!”, disse para si mesmo. 

Nisto, olhou para o retrovisor, antes de contornar a rotunda, e viu o velho. Estava 
sentado no banco de trás!

– Estás perto do fim, António Melo… Muito próximo! – disse-lhe o velho 
maliciosamente, esfumando-se de seguida.

No aeroporto, ele sabia exactamente onde era a zona de venda de bilhetes por agência 
e por sorte havia um voo dentro de uma hora. A espera era pouca, mas António sentia-se 
incomodado. Esperava ter uma visão sobre a queda do avião, porém suspeitava que só a teria 
quando fosse tarde demais. Por isso, decidiu afogar os seus anseios e preocupações em uísque, 
pedindo várias doses a bordo. Devido ao álcool passou grande parte da viagem inconsciente. 

Os seus medos revelaram-se infundados. O pior que aconteceu foi acordar na Tailândia 
com uma ressaca. Contudo, ele era um homem com uma missão!

Antes mesmo de fazer o num hotel, foi ao bar onde conhecera a beldade que 
lhe dera o chá. Acalentava a esperança de a encontrar novamente. Passaram-se minutos, horas 
e nada. A dada altura, o aproximou-se e perguntou:

– Está à espera de alguém? É que se não veio ainda, é bem capaz de já não vir…
– Sim. Espero alguém – respondeu António, olhando para o copo quase vazio que tinha 

à sua frente. Após um momento de silêncio, murmurou – Xi-fang…
– Quê?! – interrompeu o empregado em sobressalto. – Onde ouviu esse nome?
– Ahm… Foi o que me deram a beber da última vez que estive cá. A minha vida tem sido 

um inferno desde esse dia – confessou. – Porquê? O que sabe sobre isso? Pode ajudar-me?! 
Estou desesperado, preciso de acabar com isto. Quero a minha vida de volta!

Diante dos seus olhos, António viu o rosto do jovem transformar-se no do 
velho. Com uma risada inquietante ele perguntou-lhe:

– E que vida era essa, diz-me lá? Vícios e excessos! O que realmente fizeste tu que valeu 
a pena?

– Eu… Eu… Eu cometi erros, eu sei. Mas eu não sabia. Não é justo, não tive oportunidade 
de mudar! Eu teria feito as coisas de maneira diferente!

– Vamos lá ver isso – disse-lhe o velho com um sorriso sarcástico, prestes a dar-lhe um 
empurrão. – Acorda!

…
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António sentiu uma forte pancada na cabeça e quando abriu os olhos deu por si 
estendido no chão do seu quarto. Ouviu a voz de Beatriz que vinha da sala.

– Tó! Tó! Ai, meu Deus!
Ainda confuso, procurou-a. Reparou num jornal que estava em cima da mesa e viu que a 

data era de há seis meses atrás. Antes que ele pudesse perguntar alguma coisa, Beatriz começou 
a chorar:

– A minha mãe sofreu um acidente, nós temos de ir ter com ela!
– Mas ela está em Paris e eu tenho… Trabalho.
– Eu não posso ir sozinha. O que é mais importante para ti?! A saúde da minha mãe ou…
– Vou contigo! – respondeu António, interrompendo-a com um beijo. 
Lembrara-se de tudo. Tinha pedido a André para ir em vez dele, porque tinha “muito 

trabalho”. Mas desta vez seria diferente. Ele haveria de fazer tudo diferente. Este seria o 
começo de uma vida nova.
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