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Cair no vazio

Lembro-me de ter ouvido pessoas a contarem que 

tinham sonhado que estavam a cair, a  cair no vazio, 

e haviam acordado na cama com o coração a mil à hora. 

Lembro-me de ter ouvido esses relatos e de não lhes ter 

dado grande atenção, pensando apenas que era um sonho 

um bocado tolo, que havia temas bem mais interessantes 

para nos fazerem acordar a meio da noite.

Como poderia eu na altura imaginar o significado 

desses sonhos? Como poderia prever que não tardariam 

a acontecer-me a mim? Como poderia conceber como 

tudo mudaria depois deles?

Mas talvez seja melhor começar do início. O meu nome 

é Sofia, sou filha única, e tenho 15 anos, durante os quais 
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nada se destacou na minha vida, pelo menos nada que 

mereça ser lembrado. Na  noite de 22 de abril, véspera 

do dia em que sopraria as 15 velas no meu bolo de ani-

versário, acordei de madrugada com a sensação de cair 

no vazio. Não liguei, imaginando que devia ser resultado 

da agitação própria da preparação da festa, quando não 

há ainda a certeza de conseguir ter tudo pronto antes da 

chegada dos convidados.

No dia seguinte, no  entanto, tive o mesmo sonho. 

Dois dias depois, a mesma coisa… Durante uma semana 

inteira, o sonho repetiu-se, sempre igual. Estava a cair num 

ambiente negro, uma queda demorada que dava tempo 

para pensar em tudo o que podia correr mal quando a des-

cida terminasse e eu passasse, num instante, daquela velo-

cidade estonteante, à posição de parada. Quando a queda 

terminava, eu acordava na minha cama, encharcada em 

suor, com o coração aos pulos.

Eu sempre dormira como uma pedra, não me recordava 

de alguma vez ter tido um pesadelo. O que se passaria?  

E, sobretudo, como é que eu poderia voltar ao normal? 

Para piorar as coisas, a  minha mãe andava implica-

tiva, sempre a reclamar porque a cama não estava feita, 

porque as meias sujas tinham ficado no chão, porque eu 

não aparecera logo a correr assim que ela chamara para 

o jantar… Afinal, o quarto era meu, porque é que não o

podia ter desarrumado? Qual era o problema de a minha

comida ficar fria? Porque é que não começavam a comer

sem mim? Mas o certo é que as coisas com a minha mãe

tinham azedado, o meu pai entrara na conversa, e eu aca-

bara de castigo sem poder usar o computador durante

um mês.

A minha vida estava a ficar um inferno! Como se não 

bastasse, no dia 30 de abril perdi o passe e gastei quase 

duas horas para tentar renová-lo. Enquanto esperava o 

autocarro, começou a chover, o meu guarda-chuva não 

resistiu ao vento e fiquei meia hora à chuva até conseguir 

transporte. Regressei a casa, discuti com a minha mãe e 

fui deitar-me sem jantar. Mas o dia não acabara ainda…

Nessa noite, na  noite do último dia do mês de abril, 

voltei a ter o pesadelo do costume. Desta vez, senti, mais 

real do que nunca, a deslocação de ar que acompanhava a 

queda, o breu que me envolvia… o impacto quando aterrei.

Ainda não tinha conseguido orientar-me sobre o local 

onde me encontrava, quando a luz do quarto se acendeu, 

cegando-me. À minha porta estavam os meus pais: a mãe 

com ar aflito, o pai com ar zangado. 

Estranhei a posição do meu corpo, tentei endireitar-

-me e só então percebi que havia algo errado. A cama
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estava partida, o  estrado tinha cedido a meio e o col-

chão fazia um «V», no centro do qual eu me encontrava 

sentada.

O interrogatório começou antes mesmo de me con-

seguir levantar. O pai e a mãe tinham acordado com o 

barulho e queriam saber o que andava eu a fazer a meio 

da noite para aquilo ter acontecido.

Tentei explicar que não fazia a mínima ideia, mas eles 

não acreditaram e consideraram-me culpada sem terem 

em conta os meus argumentos.

– Queres que eu acredite que uma madeira desta gros-

sura se partiu enquanto dormias tranquilamente? 

O meu pai não era do tipo de bater, mas as três vezes 

que o fizera ainda estavam bem presentes na minha 

memória. E, confesso – quando o vi com aquele ar furioso 

– temi que aquele episódio pudesse acabar mal.

Afinal, escapei. Aquele que eu considerava já o pior 

dia da minha vida terminou apenas com a suspensão da 

minha semanada por tempo indeterminado, até conseguir 

pagar uma cama nova.

Quando voltei a ficar sozinha na escuridão, chorei pela 

injustiça de que fora alvo. 

Depois, as lágrimas desapareceram e fui invadida pela 

dúvida: o que acontecera comigo? O meu pai tinha razão, 

a madeira não se partia assim! Parecia que alguém saltara, 

de um lugar alto, para cima da minha cama. 

Deitei-me no sofá e adormeci a refletir se seria possí-

vel que o sonho e a realidade estivessem de algum modo 

ligados.

* * * * * * *

A primeira semana de maio não foi fácil, era uma 

semana com testes e eu não tinha cabeça para estudar. 

O  mistério da cama partida andava a afetar-me, e  eu 

continuava a acordar a meio da noite com a sensação de 

queda, o coração acelerado e o corpo dorido…. Natural-

mente, andava de rastos e tudo me corria mal.

Ao desabafar com a Francisca, a minha melhor amiga, 

ela sugeriu que talvez eu fosse sonâmbula e foi essa teoria 

que decidimos testar. 

Por sugestão dela, nessa noite, peguei num novelo de lã 

que a minha avó esquecera lá em casa durante as últimas 

férias, retirei-lhe um pedaço de dois metros e, antes de me 

deitar, prendi o meu tornozelo à perna da cama. Se eu me 

levantasse durante a noite, a lã rebentaria.

O relógio marcava 03:30 quando acordei do pesadelo 

do costume. O meu primeiro pensamento foi para a lã: 
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ainda estaria inteira? Dobrei a perna e agarrei o fio que 

lhe atara, começando a puxá-lo lentamente. Instantes 

depois, tinha na mão a outra ponta.

Acendi a luz e observei o tornozelo. Por baixo do fio de 

lã estava uma marca arroxeada na pele, indicativa da zona 

onde o fio fora pressionado contra a perna. O teste resul-

tara, ali estava a prova de que eu me levantara durante a 

noite. 

O que se teria passado? Onde teria eu ido? Era urgente 

descobrir.

No resto da noite já não consegui dormir. Apetecia-me 

ligar à Francisca, mas não tive coragem de a acordar de 

madrugada. Fiquei assim a ver as horas a arrastarem-se, 

até o despertador me dizer que chegara o momento de 

me levantar.

Antes da primeira aula, vi a minha melhor amiga e 

corri para ela, desejosa de desabafar. Mas a Francisca 

estava acompanhada, e  assim permaneceu, estragando 

todas as tentativas para uma conversa a duas. As  aulas 

passaram estupidamente devagar… Um completo deses-

pero! Quando a última terminou, agarrei na minha amiga 

e arrastei-a para o local mais tranquilo do pátio da escola.

– Anda. Tenho mesmo de falar contigo. Preciso da tua 

ajuda!

Ela ouviu-me atentamente e, mais uma vez, foi dela a 

ideia que nos permitiria dar mais um passo no sentido da 

descoberta da verdade.

Nessa noite, fiquei a ler no quarto. Quando percebi 

que os meus pais já se tinham ido deitar, levantei-me. 

Contrariando o castigo que me tinha sido imposto, fui ao 

portátil, abri o WhatsApp liguei-me à Francisca, e apontei 

a câmara do computador de modo a que a minha cama 

fosse apanhada na imagem. Voltei a deitar-me, fechei os 

olhos e adormeci, sabendo que, do outro lado, a minha 

amiga ficaria de vigília ao meu sono.

Mal tinha regressado do meu pesadelo, o  telemóvel 

tocou. Pressionada pelo toque que ia subindo de volume, 

levantei-me às pressas para o atender, tropecei na mochila 

onde o tinha guardado e amparei-me à mesa-de-cabe-

ceira, derrubando o candeeiro, que caiu com estrondo. 

O telemóvel parou a tempo de ouvir o ranger da porta 

dos meus pais… Eles vinham a caminho para investigar o 

que se passara. 

Só tive tempo de baixar o ecrã do portátil e acender a 

luz do quarto, antes que a porta fosse aberta e a minha 

mãe entrasse, seguida do meu pai. Coloquei-me entre eles 

e o computador, temendo que reparassem no indicador 

luminoso na sua base, sinal de que se encontrava ligado.
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O interrogatório começou, mas desta vez a minha 

explicação sobre o que acontecera foi aceite. Eles não 

puseram em dúvida que eu tropeçara a tentar desligar o 

telemóvel, mas confiscaram-no para que não voltasse a 

incomodar quem tinha de acordar cedo no dia seguinte. 

O que teria visto a Francisca que a levara a telefonar-

-me àquela hora? Devia ser algo realmente importante.

Adormeci a pensar no que seria.

2

Uma resposta  
e imensas perguntas

Cheguei à escola muito cedo, roída pela curiosidade, 

mas, para meu desespero, a Francisca nunca mais apa-

recia. Só a vi quando soava o segundo toque, trazia umas 

olheiras enormes, que sugeriam uma noite passada em 

claro… A porta da sala já estava a fechar-se e não houve 

qualquer hipótese de falarmos antes da aula. Uma mensa-

gem, escrita num pedaço de papel transformado em bola, 

que me entregou quando o professor estava de costas, não 

ajudou a acalmar a minha curiosidade: «No intervalo fala-

mos… Não vais acreditar!!!»

A Francisca tinha razão, eu não consegui acreditar no 

que ela me contou.
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– Tu estavas deitada e, de repente, começaste a levan-

tar-te da cama. Não, não foi um levantar normal, na rea-

lidade começaste a flutuar para fora da cama até saíres da 

imagem. E então, duas horas depois, voltaste a aparecer, 

assim, de  repente – estalou os dedos para exemplificar 

melhor –, como num truque de magia. 

Ri-me e pedi-lhe que me contasse o que é que se tinha 

realmente passado, mas ela insistiu na mesma história. 

– Vá lá! – Pedi eu. – Deixa-te de brincadeiras.

Ela jurou que estava a falar a sério.

– Mas, se tens dúvidas, eu empresto-te a máquina de 

filmar da minha mãe para a pores a gravar durante a noite. 

Ficou assim combinado. Depois da última aula, fui a 

casa dela buscar a máquina. 

Com a emoção, quase não jantei, impaciente pela hora 

de me deitar.

Coloquei a câmara a funcionar só quando senti que o 

sono estava a chegar, e deixei-me então adormecer.

* * * * * * *

«Arghhhhh! Acho que nunca me acostumarei àquela 

horrível sensação de cair desamparada», pensei, ao acor-

dar. Olhei para o relógio, eram 3:32. Saltei da cama, sen-

tindo o corpo dorido como se tivesse tido gripe e corri 

para a câmara, rebobinando. 

Desilusão! A gravação acabara às 23:02, como se podia 

ver pelos dígitos do relógio despertador, que se destaca-

vam na imagem com o seu brilho vermelho. Até essa hora, 

nada acontecera, eu dormira com um ar perfeitamente 

pacífico.

«Estúpida! Não sabias que estas máquinas velhas têm 

pouca memória?»

* * * * * * *

A segunda semana de maio foi complicada, eu dormia 

cada vez pior, tinha dificuldade em concentrar-me nas 

aulas, mal conseguia estudar sem me deixar adormecer… e 

os meus pais andavam numa marcação cerrada. O terceiro 

período estava quase no fim, receava não passar de ano, 

e, o que era pior, a Francisca nunca mais me arranjava a 

máquina de filmar da tia, que era digital e gravava, na boa, 

uma noite inteira. Prometia sempre que seria na manhã 

seguinte, mas todos os dias iam surgindo novas desculpas e 

a máquina nunca mais chegava às minhas mãos.

Por fim, no dia 14 de maio, ela abriu a mochila com ar 

triunfante e retirou de lá de dentro a desejada máquina. 
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Guardei-a como se fosse um tesouro há muito desejado 

e, nessa mesma noite, coloquei-a a gravar. Custei a ador-

mecer, desassossegada com a ideia de poder desvendar 

finalmente o mistério.

Às 03:35 da madrugada, acordei. Os meus músculos 

doíam como se tivesse sido atropelada por um camião 

TIR. Corri para a máquina, carreguei no play e em 

seguida na tecla para acelerar, e aguardei com o cora-

ção a bater violentamente. A  determinado momento, 

a imagem parada alterou-se e vi o meu corpo a flutuar 

da cama como num espetáculo de ilusionismo, para 

logo em seguida desaparecer junto ao teto. Quase três 

horas depois, eu aparecia de novo na cama, exatamente 

no mesmo local onde tinha desaparecido. Parei, andei 

para trás, e  revi as últimas imagens em câmara lenta. 

Tudo se passara tão depressa que só a uma velocidade 

reduzida é que se percebia que eu não me materiali-

zara, simplesmente, a partir do nada… eu caíra do teto 

sobre a cama. 

E agora? O que iria eu fazer com esta informação? 

Quem me poderia ajudar? O pai estava fora de questão… 

de certeza que ele se iria passar, acharia logo que era um 

truque. A  mãe, a  mesma coisa. Agarrei no telemóvel e 

liguei à minha melhor amiga.

– Eu voei, Francisca! Tinhas razão! Tinhas toda a

razão! Desculpa não ter acreditado quando me contaste. 

Desculpas-me?

Sentia-a a sorrir do outro lado e soube que estava 

perdoada.

Agora, finalmente, tinha uma resposta à questão sobre 

o que me acontecia depois de adormecer, mas esta dava

origem a imensas outras perguntas.
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Nada corre bem

Todos os dias, na escola, eu recebia resultados de testes 

e trabalhos… maus resultados. E  todos os dias tinha de 

levar para casa um novo ponto para acrescentar à lista de 

más notícias.

O pai andava furioso e já me tinha castigado reti-

rando-me quase tudo aquilo de que gostava: o telemóvel, 

o computador, a  televisão, as  idas ao cinema, a  sema-

nada. Dentro em breve não haveria mais nada que me

pudesse tirar e eu receava que, quando isso acontecesse,

em vez de tirar, ele começasse a dar. Apesar dos meus 15

anos, eu conhecia um ou dois casos de colegas a quem os

pais ainda batiam… e o certo é que eu não me lembrava,

nunca, em tempo algum, de ter visto o meu pai com um 

ar tão zangado.

Sem o telemóvel e sem o computador, assim que ter-

minavam as aulas, ficava isolada do mundo. E  tinha de 

ser logo nesta fase, em que necessitava tanto da ajuda da 

Francisca e do Luís. Não era justo!

Não, não fiquem a pensar coisas, eu conheço o Luís 

desde a primária, ele é apenas meu amigo, o meu melhor 

amigo, por sinal. E, além disso, ele também já sonhou que 

estava a cair, ele e a Francisca, mas foram sonhos isolados 

e depois passaram, nada que se pareça com o meu caso… 

Nenhum deles destruiu uma cama!

Já me esquecia de dizer, a minha cama não volta a par-

tir. Peguei nos livros da estante e coloquei-os todos por 

baixo do estrado, a fazer de calço.

Assim que surgiu a primeira oportunidade, reuni-me 

com a Francisca e com o Luís e voltámos a observar os 

vídeos. Já tinha imagens de três situações, em noites dife-

rentes, em que o meu corpo flutuara e reaparecera mais 

tarde, embora nas gravações dois e três eu tivesse descido 

com mais lentidão, do que na primeira filmagem.

A nossa investigação estava numa fase crucial. Tinha 

agendado, para o sábado seguinte, encontrarmo-nos os 

três lá em casa, com o pretexto de estudar para um teste, 




