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(Portugal, 1990) é professora universitária
e poeta. Ensina literatura e cinema
luso-brasileiros na UCLA. É a autora
de Antilógica (2018) e Manoel de Barros
e A Poesia Cínica (2019). Dirigiu Vibrant
Hands (2018) e Anticorpo. Uma Paródia do
Império Risível (2019). Publicou, apresentou e
exibiu ensaios, poemas e ilustrações em mais
de seis países. http://patricialino.com.

MULHERES

SONINHA
Durante o século XX, a lobotomia destinavase ao tratamento da homossexualidade e da
ninfomania, entendidas como dois defeitos
genéticos. Desenvolvida pelo português
António Egas Moniz, que ganhou, aliás, o
prémio Nobel da Medicina em 1949, a técnica
cirúrgica da lobotomia consistia no corte
de um pedaço do cérebro nos nervos do
córtex pré-frontal dos pacientes. Entre os

milhares de pacientes que corriam o risco de
ser lobotomizados, estava Soninha. Num dos
encontros pré-lobotomia de Soninha com o
psiquiatra, o psiquiatra segurou uma imagem.
A imagem dizia assim

Olhando fixamente para Soninha, o psiquiatra
perguntou: — O que vês aqui, Soninha?
Soninha respondeu: — Bixoxota.

Soninha, portadora da disfunção sexual das
chupa-charque, perdeu pouco tempo depois
parte do cérebro. Num dos encontros póslobotomia de Soninha com o psiquiatra, o
psiquiatra voltou a segurar a mesma imagem,
que dizia assim

Presunçoso, o psiquiatra olhou Soninha, desta
vez com mais tempo, e perguntou: — O que vês
aqui, Soninha? Soninha respondeu: — Bixoxota.

A MINHA PROFESSORA DE GEOMETRIA
A minha professora de geometria não usava
soutien. Entre os planos de rampa, que
depois aprendi a identi car à entrada da casa,
avistávamos com frequência pelo menos um
dos seus mamilos.
A escola em alvoroço.
Não me lembro como se chamava a minha
professora de geometria.
À galhofa dos rapazes as raparigas respondiam
com silêncio. Talvez quisessem como eu, mas
mais como ela, tampouco usar soutien. Dois
mamilos apontados para o céu.
Vivíamos muito longe de saber.

ROSA
Rosa virou o Santo de cabeça para baixo
no sétimo dia do mês. Juca, irmão de Rosa,
encontrou o Chico. Nini, amiga de Rosa,
encontrou o Mário. O Mário encontrou o Juca e
o Chico. Nini lembrou-se de Raposo. Secundária,
bonitão. E Rosa não encontrou ninguém.
Rosa afogou, xingou, maltratou o Santo.
Banhou-o em vinagre. João chegou. Rosa
agradeceu ao Santo. Pelas manhãs, por mais
de um mês, Rosa coou o café de João nas
calcinhas para que João nunca fosse. João foi.
Os banhos de vinagre recomeçaram. O Santo
penava. Ia ao forno. Mário, Juca e Chico
morriam de pena. Rosa resmungava. Maldito
Santo António. Nini engravidou. Rosa chorou
nessa noite. Gémeos. A cabeça do Santo? No
ralo da cozinha.

Rosa comprou livros self-help. Recomendação
de Nini. Pouco ajudaram. Foi aprender alemão.
Aborreceu-se. Beliscou o Santo. Mário, Juca
e Chico mudaram-se para o Brasil. Rosa
começou a fazer terapia. O terapeuta dizialhe que estava tudo bem. Mas Rosa sentia-se
muito triste.
Até que um dia, depois de sem sucesso tentar
empurrar o Santo pelo autoclismo, Rosa se
olhou no espelho e viu Rosa.

MARIA DA CONCEIÇÃO
Maria da Conceição era sempre a última
a servir-se à mesa. Servia o pai primeiro,
depois António, logo Marco e Hugo, mais
tarde Catarina e por fim o seu próprio prato,
onde colocava a pescada e a couve depois de
ter servido as bebidas a todos, pela mesma
ordem e quantidade decrescente de álcool.
Apesar de não o perceber muito bem, Maria
da Conceição apreciava este ritual.
Conduzia o carro mais velho. Era sempre a
última na fila do banho. E, quando planeava
algo (um lanche no parque, uma tarde no
shopping, uma viagem de carro até Matosinhos
para comer peixinho fresco), dizia-o aos filhos
e esperava que os 4 olhassem o pai até que o
pai anuísse. Às vezes, o pai anuía.

Levava e trazia. Chorava. Lavava, passava
e dobrava. Limpava. Os comentários
microscópicos do pai e dos filhos sobre as
refeições que preparava eram o que mais lhe
doía. Faltava sal, podia ter sido assado em vez
de frito, como se atrevia a dar-lhes arroz sem
batatas. Culpava-se muito.
Tinha namorado uma vez antes do pai. Ao
contrário do pai, era amoroso. Mas o pai
ganhou porque apareceu na casa onde Maria da
Conceição vivia com a família para pedir a sua
mão em casamento. O outro pai disse que sim.
Num dia como outro qualquer, Maria da
Conceição saiu para comprar fruta e legumes.
Eram 8h da noite quando o pai e os filhos se
aperceberam que Maria da Conceição não
tinha regressado do supermercado. O jantar
não estava na mesa. Tinham fome. Onde
estaria a mãe?

Além da hipótese mais descartada pela família
(Maria da Conceição foi-se embora porque
sim), há variadíssimas teorias mais credíveis.
Maria da Conceição perdeu-se
inexplicavelmente no município. Maria
da Conceição ganhou a lotaria, foi para o
Haiti, ficou por lá. Maria da Conceição foi
assassinada. Maria da Conceição era membro
de um gang e suspeita-se que terá partido
para Bucareste. Maria da Conceição entrou
num culto. Maria da Conceição era líder de
um culto. Tinha um caso com o vizinho, fugiu
com ele. Desfez-se em éter. Transformou-se
em inseto. Maria da Conceição era lésbica. Os
órgãos de Maria da Conceição foram traficados.
Maria da Conceição mudou-se para o deserto
da Namíbia-Namíbia. Kazaquistão. Paraguai.
Partiu num cruzeiro. Maria da Conceição foi
definitivamente raptada por aliens. Vive há
mais de 10 anos no planeta Seilá-Seilá.
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