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Eusabia,estavaescrito
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Háquem nãoacrediteem almasgémeaseem finaisfelizes.Eu,
apesardetodasasvozesemcontrário,continuoaacreditar,basta
estaratentoaossinaisenuncadesistir…
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CapítuloI

Humbertoolhoumaisumavezopaineldeleituradasalade
oftalmologia.
Estavaprontoparaoexamequeiriamudarasuavida.
Tinhanascidoevividotodaasuavidanumailhaaçorianaedesde
queselembravaoseusonhoerasairdelá,nãoimportavapara
onde,desdequeatravessasseoAtlântico.Eraum rapazde
dezasseteanos,magro,alto,com cabelosencaracoladoseuns
olhoscastanhosebonitosqueescondiapordetrásdeunsóculos
demassa,paracorrigiramiopiaeoastigmatismo.
Tinhaidoinscrever-senaMarinhadeGuerraPortuguesaepara
conseguirficaraptoprecisavapassarnoexameàvista,játinha
realizadotestesmédicosepsicotécnicoseaparentementetinham
corridobem.
Comoestavadeterminadoaconseguirrealizaroseusonho,tinha
fixadomentalmenteoesquemadoquadrodeteste,poismesmo
comosóculos,asletrasenúmerosmaispequenospareciam-lhe
pequenosanimaisabailardiantedosolhos.Fixara-ofazendoum
esquemaparecidocomojogodabatalhanaval,comfilasverticais
ehorizontais.
Olhouparaasmãos,tinhaasmarcasdasunhascravadasnacarne,
faziaistosemprequesesentianervoso,cravavaaunhadopolegar
naoutramão,fazendopressãoentreooutropolegareindicador.
–HumbertoBettencourt,podeentrar!
Respondeu a tudo,fingindo pensarum pouco entre letras,
principalmente nas mais pequenas, errou algumas
propositadamente,porformaanãolevantarsuspeitas,dadoque
usavaóculoscomalgumagraduação.
Foiparacasadecididoaconvencerospaisaassinarem a
autorizaçãodequeprecisava,umavezqueaindaeramenore
queriaalistar-secomovoluntário.Osresultadosdasprovasseriam
enviadosparacasa,confirmandoounãoasuaadmissão.
Ianervoso,asmãosdentrodosbolsosestavamsuadaselimpava-
asaoforrodascalças,ocoraçãobatia-lhedescompassadamente,
sentia-seeufóricoporterconseguidosuperaraprova,masao
mesmotemponervosoeexpectanteemrelaçãoaospais,tinhaido
inscrever-sesem dizernadaaospais,nãoqueria“compraruma
guerra”,quandonemsequersabiaseconseguiriasuperaraquela
prova,agoraquetinhaconseguido,pensavaemcomoconseguiria
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convencê-losdequeaquiloeraomelhorparasi.
Ospaiserampessoassimples,queviviamdoseutrabalho,tinham
umgrandequintalondecultivavamfrutaselegumes,oserviçoda
casaerafeitopelamãeepelasfilhas(tinhammaisseisfilhosalém
doHumberto),queerammaisvelhoseporissojáaajudavam.Era
amãequemcoziaopãoparaafamílianoseufornodelenha,fazia
massasovadacomoninguém,limpavaacasacom aajudadas
filhasecozinhavaelavavaparatodaafamília.
Humbertotalvezporseromaisnovo,etervindoum bocadinho
foradetempo(amãejátinhatrintaeoitoanosquandoelenasceu),
eramuitomimadoportodosenãoqueriaseguiraescola,comoera
desejodospais.Oirmãomaisvelhotinhadezasseteanosde
diferençadele,jáeracasadoetinhadoisfilhospequenos,tinhaido
paraamarinhamercantecomooficial,eraeleaindacriança
pequenaeeraoseuídolo.
Emcriançaquandooirmãochegavadosváriospaísesparaonde
porvezesviajava,Humbertotornava-senoheróidetodosos
miúdosdasuarua,semprecom osbrinquedosmaisbonitose
melhores(queoirmãolhetrazia),coisasqueosoutrosnunca
tinhamvisto,nememtelevisão,vistoquenaalturaaemissãode
televisãoaindanãotinhachegadoaquelasilhas.
HumbertopassavaosdiasfingindoseroTomSaywer,guardando
ossapatosnamochiladaescola,àsescondidasdamãe,para
chegaràescoladescalçocomooseuherói.
Maistarde,porvoltadoscatorzeanos,começouainteressar-sepor
livrosdoFBI,quedevoravaatodaahora,imaginando-seumagente
secreto.
Foibomalunoduranteaprimária(nãoeraqueseesforçasse,mas
possuíaumraciocíniorápidoeporvezeseraumpoucomanhoso
ousabidoparaaidade,sabendooquefazerdemodoaganhara
simpatiadaprofessora)esemprequeaprofessoraencontravaa
mãegabava-lheainteligência,masreferindosemprequesese
esforçassemaispoderiaserum alunobrilhante,aoqueamãe
respondiaqueeleeraummalandroquesópensavanabrincadeira
aocontráriodoirmãoquesempreforaum alunobrilhantee
esforçado…estascomparaçõesdeixavam-noirritadoecomvontade
deestudaraindamenos.
Aosdomingosospaisláodeixavam iraocinema,sempreà
matinée,ondeomelhorquelhepodiam dareram osfilmesde
JamesBond,aídavalargasaosseussonhosdeserum agente
secreto,deviajar,conheceromundoebelasmulheres.
“Opaitalvezváentender,masamãe,comopossoconvencê-la?
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Istovaidarbronca…”–cogitavaHumberto,enquantodesciaarua
queolevavaatécasa.Sabiaqueamãeeraum“ossoduroderoer”,
eraelaquemimpunhaasregrasaosfilhoscom“pulsodeferro”.
Moravanumabonitacasaderés-do-chãoe1ºandar,comumvasto
quintalparatrás,ondetodososanossecultivavammaçarocasde
milho,quedepoisamãecoziaparatodaafamília.
Apartirdoscatorzeanoscomeçaraatornar-serebelde,nãoqueria
estudar,queriaumaliberdadequeospaisnãolhepermitiam…
Começouaexperimentaralgumasdrogaslevesesónãoconsumiu
asoutraspornailhaserdifícildeencontrareodinheirotambém
nãolheabundar.Entretantoasirmãsforam casando,saindode
casaearrumandoassuasvidas.
Abriuaportadecasaeentroudirigindo-seàcozinha,passoupela
salaeviuqueopaiestavaavertelevisão,amãeestavaalimpara
bancadadolava-louças.
–Mãe,precisodefalarconsigo–disse,nervoso.
–Diz–respondeuamãedistraída,continuandooqueestavaa
fazer.
–Preferiaqueamãeviesseparaasala,parafalartambémcomo
pai–respondeu,limpandoamãosuadaàscalças.
–Jávou,deixa-mesóacabaristo.“–Oqueseráqueelequer?
Meteu-senalgumaencrencaeagoraestánervoso”–pensouamãe,
começandoaficaransiosa.
Sentou-senosofáaoladodopai,opaiolhou-odesoslaio,
semicerrandoosolhosetentandodescortinaroquesepassavana
cabeçadofilho.Aquelefilho,cedoserevelaramaisrebeldequeos
outros.Todososdiasinventavaumanovaartimanhaparatentar
termaisliberdade.
Poucodepois,chegouamãeesentou-semuitodireitaaoladodo
pai.
–Então,dizláoquesepassa…–disseamãe,suspirando.
–Bem –começouele–ospaissempresouberam queeunão
pretendiaficaraquinailhaparasempre…–encheuopeitoa
arranjarfôlegoecoragem.
Umanuvemdetristezaensombrouosolhosdamãe–“éverdade,
desdepequeninoquenosdizisto,quequandoforgrandesevai
embora,sónãopenseiquefossetãocedo”–relembrou.
Ospaiscontinuavamcalados,expectantes.
–Eentão,fuiinscrever-menamarinhadeguerra–disseporfim,
sentindoquelhesaíaumpesodecima.
Aoprincípioospaisficaramcalados,assimilandoanotícia.
–Hummm,entãoéissoquequeres,sairdailhaeirparao
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continente?–Perguntou-lheopai.
–Simpai,é–respondeuacusto,vitoriosoporterconseguidodizer,
masaomesmotemposentindoasentranhasarevoltarem-sepor
medo,ansiedade.
–Pois,bem,seéissoquequeres,vaiem frente.Tensquase
dezoitoanos,ésumhomem,senãoqueresestudar,nemficarna
ilha,segueoteudestino!–disseopai,rendido.
Amãecontinuoucalada,presanassuasprópriasemoções.
Desdequeeleerapequenoquepressentiraqueaquelefilho,havia
detornar-seindependentemuitocedo.Estavasempreadizerque
queriair-seembora,ouviaavidamente,tudooqueosamigoslhe
contavamsobreaAmérica,oCanadáouPortugalcontinental.Ea
mãeobservavaosseusolhossonhadores,quandofitavaomar,
sempreatentardescortinaroqueseescondiaparatrásdaquela
imensidãodeágua.
“Nofundo–pensaram–émelhorassim,aomenosvaiaprendero
rigoreadisciplinaquehánatropa.Émelhordoqueir“aoDeus
dará”embuscadeaventurasesemregras,semterondeficare
semmeiosparasesustentar.”
Nessedia,aofimdatardenamissa,opaieamãedejoelhosem
frenteaoaltar,pediramaDeusporele:“Quepusessejuízonaquela
cabeça,queoprotegessedetodososmales,queoafastassede
máscompanhiasefinalmenteamãepediuqueofilhofossefelize
queencontrasseoseudestino,paraondequerqueosseuspéso
levassem”.
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CapítuloII

DooutroladodoatlânticoviviaRosário,paraosamigosRosarinho.
Eraumaraparigaalegre,com osseusmomentosdemelancolia,
muitoemotiva,pareciaabsorvertudooquesepassavaàsuavolta,
obom eomau,porissooseuhumoreratãoinconstante.Tão
depressariaepunhatodaagentebem-dispostaàsuavolta,como
choravasemrazãoaparente.Tinhapoucosmasbonsamigos,que
aaceitavamcomoeraeaajudavamnashorasmás.
Viviacomamãeeosirmãosnumapartamentonossubúrbiosda
cidade,andavanaescola,ondetinhanotasrazoavelmenteboas,
especialmentealínguaportuguesa,asuadisciplinafavorita.
Amãeganhavaavidaaajudarosoutroscomassuasconsultasde
astrologia,eseunsaviamcomobruxa,outrosachavam-nauma
autênticasantacomdireitoabeatificação.
Rosarinho,acreditava nas crenças da mãe,embora não
participassemuito.Vivianum mundomísticoondeossonhos
tinhamsemprealgumsignificado,queelaprocuravadesvendara
todoocusto.
Oseumaiordesejoeracasarcomalguémespecial,alguémquea
fizessefeliz,essapessoadeveriaserinteligente,com sentidode
humor,massemser“palhaço”,deveriasermeigoebompaipara
osfilhosqueviessemater.Oseumodelodecasaleramosseus
avóspaternos,queRosárioadmiravapoisaofimdequarentaanos
decasados,continuavamamostrar-seapaixonados.
Quasetodososdiasquandoestavadefériasviaoavôchegarcom
umapequenasurpresaparaaavó…fosseumpequenochocolate
ouumcartuchocheiodedeliciosascerejasequandosereformou
faziaquestãodeprepararopequeno-almoçoàmulherelevar-lhoà
cama…tudoistofaziaRosáriosonharcom um maridoassim,
sonharcom um casamentoassim,tãodiferentedodosseus
própriospais.
Asuaavó,Aurora,teveumagrandeinfluêncianosseusdesejos,
matraqueando-a,desdemiúdacomconselhosparaumcasamento
feliz,dizendo-lhesemprequetudogiraàvoltadamulherdacasa,
ensinando-lheaslidesdomésticas,acozinhar,comoorientaro
dinheiroecomomimaroshomensdemaneiraasesentiremfelizes,
segundoaavóoshomenserammeninosgrandesqueprecisavam
deatenção,carinhoeelogiosfrequentesdapartedasmulheres.
Emboraporvezesoseufeitiosechocassecomodaavó,Rosário
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admirava-aeamava-aprofundamente.
Com airmã,Ema,sentiaumaafinidadedegémeos,eracomose
tivessemnascidoasduasaomesmotempo,eracomairmãque
confidenciavatodososseusassuntos,eraasuacompanheirade
todasashoras.Quandoumachorava,choravaaoutra,quando
umaria,riam-seasduas.Àsvezestinham assuasdiscussões
própriasdeirmãs,maslogotudopassava.Andavamsemprejuntas,
muitasvezesvestidasdeigual,chamavam-nas“asirmãscatatuas”.
Comoirmão,ocasomudavadefigura,tinhamenosoitoanosque
ela,etinhaoirritantehábitodelhemexeremtudoedeaacordar
aosgritos.Apesardetudoagiacomoprotectoraemrelaçãoaele,
elaeairmãeramcomosuassegundasmães.
Comamãeeramaisumarelaçãodeamizade,doquepropriamente
mãeefilhos,oquetalvezsedevesseaofactodeamãeostertido
muitonova,aosdezasseisanostiveraasuaprimeirafilha,Ema,
queparasieraquaseumaboneca,cuidava-acom omesmo
esmerocom quequatroanosantesbrincaracom asbonecas.
Passadosonzemesesnasceuasegundafilha,Rosário,parafazer
companhiaàirmãesetornaremamigasdesdecedo,costumava
dizeramãe.Joãonasceuoitoanosmaistardeeasirmãsjá
ajudaramacriá-lo.
A mãe vivia no seu mundo muito próprio,com amigos
extravagantes,gays,ciganos,maridosemulheresencornadose
todaaespéciedeproblemas,desdesaúde,adinheiroeclaroo
principal,deamor.Quasetodososclientessetornavam seus
amigosaofimdealgumtempo,peloquesetornavadifícilcobrar-
lheshonoráriospelasconsultas.Pagavamcomopodiam,unsem
dinheiro,outroscom alimentos,outrosofereciam-lheprendasou
objectosexóticos.
Adecoraçãodasuacasaeratambémalgoinsólita,nasaladeestar
pendiam àvoltadotectoespanta–espíritoscom penduricalhos
variados,desdeanimaisabúzioseconchasatémotivosesotéricos,
haviaparatodososgostos.Em cimadasbancadasquese
encontravamencostadasàsparedes,váriosobjectosemmadeira,
desdeíndiosaesculturasafricanaspassandopelasmáscaras
étnicas.Haviaobjectosesculpidosem jade,bonecasdaRússia:
matrioskas,vasoscomfloresraras,eestranhaspedrasdentrode
águacobertademusgo.Asparedesestavamcobertasdequadros
feitoscomlençosdesedagigantes,quadroscomfotosdetodaa
famíliaealgunsamigos,quadroschinesesemáscarasétnicas;no
centro,umquadrofeitoacarvãoretratandoamãe,pintadoporuma
suaamiga.
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Haviasemprealgum tipodeincensoaqueimar.Apesardetanta
misturaoefeitoeraagradáveletodaagentesesentialábem.
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CapítuloIII

Estávamosem Junho,odiaamanheceubem-dispostoecom
promessasdeviraserbem quente,Rosáriolevantou-sebem-
humorada,tinhaterminadoasaulashaviapoucosdias,esperava
notasrazoáveisejátinhadecididocomeçaràprocuradeemprego,
poragoranãoqueriaestudarmais,ansiavapelasuaprópria
independência e decidiu que malterminasse o ano lectivo,
começariaaenviarcurriculunsparaentrarnomercadodetrabalho.
Saiudecasacedo,depoisdetertomadoopequeno-almoçoe
dirigiu-seaoquiosquemaispróximoondeadquiriudoisjornais,
seguindodepoisemdirecçãoaocafé.
Escolheuamesaaopédaporta,maislongedaconfusãoque
sempresefaziasentiraquelahoradamanhã,eram gruposde
jovensruidososquedepoisseguiamparaapraia,pessoasdepéao
balcão,bebendoocaféacorrerparairem paraosempregose
outroscomoela,sempressasquerendoapenassaborearumbom
caféoutomaropequeno-almoço.
Foifolheandoojornal,apontandoosanúnciosquepoderiam
eventualmenteservir-lhe,aomesmotempoquedavagolinhosno
café.Passadosunsvinteminutosvoltouparacasa,decididaa
arranjarumempregonessedia.
Ligouparaoprimeiro,eraparaumescritórionocentrodabaixa,o
lugarjáestavapreenchido(queestranho,pensou,aindaétãocedo,
comoéqueissoépossível?),foiligandoparaosrestantes,queou
lherespondiamqueeraprecisoexperiência,coisaqueelanãotinha,
ouficavamparatrásdo“Sol-posto”.
Voltouafolhearojornal,talveznãotivessevistobem…
Derepentesentiuum baque,um anúnciopedindoumajovem
ajudantederedacçãoparaumjornalregional;todaavidagostara
dadisciplinadeportuguês,deescrever,imaginaçãonuncalhetinha
faltado.Sentiu,comaintuiçãoquecostumavater(herdadatalvez
pelasuamãeouantepassados),queeraaliqueestavaoseufuturo.
Marcouonúmerocomasmãosatremer.
–JornalH,bomdia!Emquepossoserútil?–Perguntouumavoz
desenhoraquenãodenotavaqueidadeteria.
–Bomdia,estouaresponderaumanúncioquevinojornalemque
pedemumaajudantederedacçãoegostariadecandidatar-meao
lugar…
–Comcerteza…podeviramanhãdemanhãporvoltadas10horas?
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–Sim,posso–respondeutentandodisfarçaraansiedade.
–Entãoporfavordê-meoseunomeeumcontactotelefónico.
Depoisdeterdadoosdadosepedirindicaçõesdecomoláchegar,
passouorestododianumagrandeeuforia,queriaporforçaquea
mãelhevisseofuturonascartas,seiaconseguiroempregoque
tantodesejavaeamãerespondendoqueháquesaberesperar,que
nodiaseguintejáiriaàentrevista,ealémdissonãopoderiaatendê-
la,poistinhaacasacheiadegenteparaseratendidaenemsabia
quandoacabariadeatendertodaaquelagente.
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CapítuloIV

FinalmentechegouodiadeHumbertoembarcar,saíadeavião,em
direcçãoaLisboa,ondeiacumprirarecruta,levavaumaúnica
malacomroupaeobjectospessoais,entreosquaisumamáquina
fotográficaeumamáquinadebarbearoferecidaspelospais.Além
dissolevavaumcaixoteatadocomumcordel,quetinhadentroum
farnelparaosprimeirosdias,quesecompunhadechouriços
(feitosdoporcoqueairmãmatarapeloNatal),umbolodemassa
sovadaedoispacotesdebiscoitosfeitosemcasa.
Ahoradadespedidafoidifícilcomtodaafamílianoaeroporto,a
mãeeasirmãsachorarem agarradasaeleeeleafazerum
esforçoenormeparanãochorar.
Assimqueochamarameeleatravessouaportaqueolevavaao
embarque,sentiuganasdevoltarparatráserefugiar-senosbraços
daquelasmulheresquetantooamavam,masoorgulhofalavamais
alto,nãopodiavoltarcomapalavraatrás,esteeraosonhoporque
tantolutara.Foicom custoquedeucom aportaqueolevavaà
saídaparaapistadedescolagem,jáqueaslágrimasnãoo
deixavamverocaminho,sentiaumnótãoapertadonagarganta
querespiravaamuitocustoequandoofaziasentiaum aperto
profundonoestômago.
Jáinstaladonumlugarporcimadaasadoavião,sentadoàjanela,
pensavanaloucuraqueestavaafazer,nuncatinhaandadode
avião,aviagemmaislongaquetinhafeitotinhasidodebarcoatéà
ilhamaispróxima,eagoraaliestavaele,com dezoitoanos,
acabadosdefazer,acaminhodeLisboa.
Umacidadequediziam queeratãogrande,tinhatantasruas,
edifíciosenormeseaspessoasfalavamtãodepressaqueelenão
percebiametadedoquediziam.
Gostavaquandoosturistasdocontinentevisitavam asuailhae
contavamcomoeraacidadedeLisboa,oudoPorto.Asirmãsjá
tinham idoaLisboaefalavam-lhemaravilhas,quehaviamuitos
carros,asavenidaseramlargas,haviacomboios,eléctricosemetro,
tudocoisasqueunicamentetinhavistoemfilmes.
Aspessoasandavam apressadas,ninguém seconheciaouse
cumprimentavanasruas,viam-sepessoasdetodasasraçase
algunsvestiam-secomosetivessemsaídodealgumfilme.Tudo
issoofascinava,nuncatinhavistoprédiosaltos,presencialmente.
Os costumes no continente eram muito mais liberais,os
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namoradossaiamsozinhos,podiamiraocinemaouadiscotecas,
semasraparigasseremlogorotuladasdeputas.
Ahospedeiraanunciouqueiamservirumapequenarefeição,mas
elesentia-setãoenjoadoquenemeracapazdepensaremcomer.
Optouporolharpelajanela,ondenuvensbrancasatravessavamo
avião,láembaixosóseviamar.
Faltavaumahoraparaaterrar,levavaescritonumpapelamorada
daCasadoMarujoeaindaonúmerodetelefonedeumamigodos
paisemLisboaparaocasodealgumaemergência.
Entreteve-seorestodotempocom um livrodoFBIquetinha
metidonobolsoàúltimadahora,apartirdaínemdeupelotempo
passarefoiatécomsurpresaqueouviuocomandanteaanunciar
quedentrodemomentosaterrariam noaeroportodeLisboa.A
temperaturalocalmarcavatrintaedoisgraus,umatemperaturaa
queelenãoestavadetodohabituado.
Saiudoaparelhoumpoucozonzo,sentindoobafoquenteeseco
doclima.Procurouapraçadetáxiscomoospaislhehaviam
recomendado.
Deuamoradaaotaxistaeiniciouaviagem completamente
deslumbradoporaquiloquelhepassavadiantedosolhos,achou
lindososedifíciosaltos,asestátuas,aquelaamálgamadegente,
carros,motas,vendedoresdefrutacomcarrinhos.
Cercademeiahoradepoischegouaoseudestino,apresentou-se,
indicaram-lhe a camarata onde iria pernoitare o refeitório,
disseram-lheaquehorasfuncionavaedeixaram-nosozinho.
Deitou-senacama,nãohaviamaisninguém nacamarata,ainda
faltavaumahoraparaojantar,eadormeceutãoprofundamente
quesóacordounodiaseguinte.
Sentiuochãoatremer,asparedesaabanareumbarulhodefundo,
pensouqueestavaaassistiraum tremordeterraqueeratão
habitualnasuaterra,dirigiu-seacorreraoportãoeconstatouque
afinaleraumeléctricoquepassava,elenuncatinhavistonenhume
ficoufascinadoecom enormevontadedeirexperimentaruma
viagem.
Dispensaram-noduranteessedia,sónodiaaseguiririapartirem
direcçãoaVilaFrancadeXiraparainiciararecruta.Optouporir
passearetentarconhecermelhoraquelacidadequeofizera
atravessarumoceano.
Dirigiu-seaoRossio,ondetudooencantavadesdeasestátuas,às
pombas,àspessoascomarestranho.
Oscheirostambém eram novosparaele,alitudosemisturava,
haviaváriosrestaurantes,quetantoassavam sardinhas,como
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febras,daspastelariassentia-seocheirodosbolosedopãoea
juntaratudoistoocheiroaescapedeautomóveis.Obarulhoera
ensurdecedor,pessoas,carros,vendedores,ele que estava
habituadoàcalmadosAçores,ondepertodaslagoassóseouviam
ospássaros,aáguaeavegetaçãoverdejante.
Andavadelirantecomtantaoferta,lojasderoupascomdescontos
fantásticos,cinemasenormes,com cartazesdo tamanho do
edifício…tudoeramágicoparaele.
Porvoltadahoradoalmoçocomeçouasentirfomeeoptouporir
comerumhambúrgueraoMacDonalds,umavezqueerabaratoe
elenãotinhamuitodinheiroparagastar.Soube-lhedivinalmente.
Depoisdoalmoçodirigiu-seaojardimzoológico.
Adorouvertodososanimais,emespecialosmacacos,emborao
cheirootenhaincomodadoumpouco,poisnãotinhaoestômago
muitoforte.Saiudojardimzoológicoporvoltadas18.30,eachou
queaindatinhatempodeiràFeiraPopular,umavezquesótinha
deestarnoquartelàs22.00.
Queriavertudodeumavez,tinhaumaânsiaenormedeconhecer
tudooqueaquelaterratinhaparalheoferecer.
Tornouadescerparaometroprocurandoalinhaquetinhade
seguirparachegaraoseudestino.
Maisumavezperdeu-senaquelemundomágico,pareciater
novamenteseteouoitoanos,apetecia-lheandaremtudo.Estava
zonzo,atordoadocomtantobarulho,luzes,cheiroseencontrõesde
criançasacorrereospaisacorrerematrásdosfilhos.
Osolhosbrilhavam-lheintensamente,aindasentiaum poucodo
apertoquequaseoconsumiranodiaanterior,mascadavezmais,
sentiaquefinalmentetinhaencontradooseudestino,queera
nestaterradegentemalucaqueorestodasuavidaseiria
desenrolar.Sentiaqueistoeraoquesempretinhadesejadoeque
pormuitoqueassaudadesapertassem,oumuitasdificuldades
viessem,eraaquiqueiriacumpriroseudestino.
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CapítuloV

Rosário levantou-secedo nessedia,não queria demaneira
nenhumachegaratrasadaàentrevista,tomouducheevestiu-se
comumascalçasdelinhocastanhaseumcamiseirocomriscas
verticaisnomesmotom,pôsumassandáliasdecabedalcastanho
comumpequenosalto,nacarapôsapenasumpoucoderímele
umbatomdecorsuave.Olhou-seaoespelhoeachou-sebem,os
cabelospelosombros,castanhosmuito claroscom reflexos
dourados,osolhoscordemel,oslábiosbem delineadose
carnudos,osdentestãobrancosecertosquepareciampostiços.
Despediu-sedamãe,quelhedissequetudoiriacorrerbemequeo
empregoseriaseu,seassimoestivessedestinado,quetivessefé.
Àsvezesirritava-aamaneiracomoamãeviaascoisas,porqueé
quetudotinhadeestarescritonolivrodavida?Seráqueeram
apenasmarionetas?Bastavaterfé?
Apanhouoautocarro,chegandoaoseudestinovinteminutosantes,
oquelhedavatempodeirtomarumcafé.Procurouumapastelaria
perto,ondefeztempoatéchegarahoramarcada,resolveubaterà
portadoisminutosantesdahora.
OJornalficavanum3ºandardeumprédiobastantedegradadoe
semelevador.Asparedesdaescadaprecisavamurgentementede
tintaeosdegrausestavammanchados,emboracheirassealimpo.
Aornamentaroespaçohaviaváriosvasoscomplantas.
Chegouao3ºandarum poucoofegante,tocouacampainhae
apareceu-lheumasenhoranacasadoscinquentaanos,equeela
identificoupelavozqueseriaamesmaquelhetinhaatendidoo
telefonenodiaanterior,magra,vestidacomjeanset-shirt,quelhe
perguntousevinhaparaaentrevistaeaconduziuaumapequena
sala,ondejáseencontravamoutrascandidatas.
Enquanto aguardava a sua vez, distraiu-se examinando
disfarçadamenteasoutras,pareciam-lhemaisvelhaseporisso
maisexperientesqueela.Começouaficarnervosa,asmãos
começaram-lheasuar,sentiaumfrionoestômagoeumavontade
enormedefugirdaliparafora.
Aqueleempregoeratudooquetinhasonhado,poisemboranão
tivesseumcursodejornalismoadoravaescreverenãoseestavaa
imaginardetodonum escritórioafazertrabalhoburocráticoou
numacasacomercial,alémdequeeramrarososanúnciosdeste
teor.
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Umaauma,ascandidatasforamsendochamadas,apróximaera
ela,inspiroufundo,tentandoacalmar-se,enquantolimpavaas
mãossuadasàscalças.
–MariadoRosárioMartinez?
Levantou-secomaspernasatremer,fazendoumesforçoenorme
paranãodeixardenotaroseuestadodeespíritoeaparentarcalma.
Nofundonãotinhadeseesforçarmuito,poisemboranoseu
íntimofossedefactoumapessoanervosa,todosàsuavoltaa
achavamacalmaempessoa.
Dirigiu-seàportaentreabertaqueasenhoraqueatinharecebido
lheindicou,atrásdeumasecretáriaestavaumapessoaenvolta
numanévoadefumo,quesopravadeum cachimbo,oarestava
impregnadodefumoecheiroacaramelo,própriodotabacode
cachimbo,timidamente deu um bom dia,ao que o sujeito
apontandoumacadeiraemfrentedasecretáriaaconvidouasentar
-se.Perguntou-lheaidade,habilitações.
– Muitobem,entãoagorapodedizer-me,oqueamotivoua
responderaestepedidodeemprego?
Rosárioabriuaboca,preparando-separaexplicar,masosujeito
estendeu-lheumafolhaeumacaneta.
–Senãoseimporta,prefiroqueofaçaporescrito.Fiqueàvontade,
eujávolto,vousóalidentroresolverumassunto.
Rosáriopegounacaneta,aterrorizada,comoconseguiriaela
transporparaopapelqueaqueleempregoeratudooquetinha
imaginado,eraaoportunidadequeelanãoqueriaperderde
maneiranenhuma,com certezaquetodasasoutrascandidatas
teriamamesmamotivação!
Começoudizendoqueiacontarumapequenahistóriaecontou
resumidamenteahistóriadasuavida,decomodesdepequena
adoravainventarhistórias,quecontavahistóriasàmãeeaopai
paraosentreter,emvezdoinverso.Doslivrosquedevoravadesde
queaprenderaaleredecomoaescritaerasemdúvidaasuavida.
Escreveutudodeumaenfiadaenofinalparoupousandoacaneta
e aguardando,agora calmamente,que o seu interlocutor
regressasseàsala.Enquantoesperavaevistoquejáestava
despachada,deteve-seaobservaroquearodeava,haviauma
pequenajanelaportrásdasecretária,queestavacobertaporuma
espessacortinadebrocadosjáum tantogastaedesbotada,no
entantosupunhaqueem temposidos,teriasidodacorsalmão.
Haviaum armáriocom chave,todoenvidraçado,ondeestavam
dispostoslivrosdetodososgéneroseváriosdicionários,aolado,
umapoltronaforradaaveludonomesmotom dascortinas.Na



17

paredeopostaoutrasecretáriaem madeiraescuracom um
computadoremcima,ochãoeraemsoalhoencerado.Aindanão
tinhavistoorestodacasa,maspodiaadivinharqueerapequenina,
nãodeviamalitrabalharmuitosjornalistas…
Finalmenteofulanoregressoudizendo-lhequedeviaassinarasua
resposta,pondoumnúmerodetelefoneparacontacto,edeixá-lalá
paraapreciação,quedepoislhediriamqualquercoisa.Depoisde
sedespedir,com um apertodemão,doseuentrevistadoreda
senhoraqueatinharecebido,saiu,suspiroudealívioassim que
atravessouaporta,maloubemosdadosestavamlançados,agora
eraaguardarpelaresposta.
Apanhouoautocarroderegressoacasaealmoçouumasaladade
frangoemilhocom amãeeosirmãos,aomesmotempoque
contavacomolhetinhacorridoaentrevista.
–AiRosarinhodecertezaquevaissertuaescolhida!Ninguém
escrevehistóriascomotu…nem seicomoconseguestertanta
imaginação!Mamã,lembras-tedequandoelaerapequena?Dizlá,
algumdenósalémdelaeraassim?Eununcavi…tãopequeninae
comtantaimaginação…
–Éverdade,aindamelembrodemedizerescom atuavozinha
infantil:
“–Mamã,agorasoueuquetevoucontarumahistória”!
Einventavashistóriasmirabolantesenósapensarmosemcomo
tudoaquiloteocorria…edepoisquandoentrasteparaaescola,a
mesmacoisa,todososmeninosficavam aborrecidosquandoa
professoramandavafazercomposições,etu,seriatalvezaparte
quemaisprazertedava…principalmenteseotemafosseàtua
escolha!–Rematouamãe.
–Ema,lembras-tedoteatroquefazíamosem pequenas?Aquele
combonecas?
– Claro,fizemo-lo tantas vezes que era impossívelter-me
esquecido!
–Ohmanas,façam!Porfavor,eununcavi!–PediuoJoãocoma
vozinhasuplicante.Sabiaquesefizesseasuavozinhamaisdoce
asirmãsnãotinhamcoragemdelhenegarnada,eraassimdesde
quenascera.
–Ok–respondeuEma,vaiaonossoquartoeporfavortrazduas
bonecas.
–Quais?–Perguntouoirmão.
–Tantofaz,escolheduasetraz,estãodentrodacaixadasflores,
aoladodacómoda–respondeuRosário.
QuandoJoãoregressoucomasbonecas,cadaumaagarrounuma



18

bonecaecomeçaram,comofaziamquandoerampequenas,sendo
quecadaumatinhaoseupapeldefinidoedesempenhavasempre
omesmopersonagem.
Rosário:–Quelindabonequinha!Equebem vestidaestá!Dá
licençaqueelabrinquecomaminha?(Olhaparaairmãeparaa
respectivabonecacomardoce).
Ema:–Issosim!Comessamona??!Tambémémuitobonita,mas
temvestidodechita,eodaminhaédesedaedecetim!(Olhapara
airmãeparaabonecadelacomardedesdém).
Rosário:–Quemofez?Quemocoseu?
Ema:–Euseilá!Quedisparate!Foiumqualqueralfaiate…(comar
altivo)
Rosário:–Poisodaminha,fuieu!(dizcomorgulho)
Ema:Equantovale?(comarcurioso)
Rosário:Um milhão!Nãohádinheiroquevalha,osuordequem
trabalhacomalmaecomcoração!
Ema(estendendo-lheaboneca):–Nessecasoaquiatem…(um
poucoenvergonhada).
Rosário:– Obrigadinha,afinalmesmosozinha,também brinca
muitobem!(comartriunfante).
Oirmãoeamãeaplaudiram-nasvigorosamente,aomesmotempo
queasduasirmãssecurvaram numavénia,agradecendoatão
distintaplateia.
Agora,tinham desedespacharpoisestavam quaseachegaros
clientesparaasconsultasdatarde.
Depoisdoalmoço,arrumaram acozinhaeEmasaiuparair
trabalhar,possuíaumapequenalojadeflores(ajudadaamontar
pelosavós)ondesesentianoparaíso.Nashorasvagas,quando
nãotinhaencomendasnemclientes,entretinha-seafazerarranjos
ebouquetsosquaisdepoisfotografava,demodoaaumentaro
catálogoquedepoismostravaaosclientes.
Emaeraparecidacom Rosárioemboraoseutom depelefosse
maisescuroepossuíaunslindosolhosemformadeamêndoa,cor
deesmeralda,oscabeloseram compridoseescuros,brilhantes
comoacrinadeumcavalo.
Namoravaháum anoemeiocom um rapazchamadoFrederico
queeraveterinário.Oseunamoroeracalmo,semmuitasloucuras,
no entanto com muita amizade e amor,era como se se
conhecessemdesdesempre.
João,oirmão,foiparacasadeumcolegadeescolajogaràbola,a
mãeIsadora,foipreparar-seataviando-secomasuasaiabranca
compridarodadacheiadefolhoserendas,acamisademangasde
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balãonomesmotomeassuasguias(colares)deváriascoresao
pescoço,eRosáriofoiparaoseuquarto,fazerumadascoisasque
maisgostava,sonharacordada.
Passouemrevistaasuavida,tinhatidoumainfânciafeliz.
Com unspaiscarinhososeunsavósextraordinários,devezem
quandopassavafériascomosavósmaternos,oavôeraumtanto
nervoso,gostavadosnetos“àmaneiradele”,masirritava-se
facilmentecom obarulhoebrincadeirasquefaziam,gostavado
avômaterno,emboranuncasesentisseverdadeiramenteàvontade
ao lado dele,como se estivesse sempre à espera de ser
repreendida,poisnãoeram rarasasvezesqueoavôlhegritara
porqueelalheinterromperaaleitura.Oavôadoravaler,estava
semprecomumlivroàfrente,devorandotodasaquelaspalavras.A
avómaternaporseulado,eraumaquerida,fazendoasvontades
todasaosnetos,nãoeracapazdelhesnegarnada,eraum ser
doce,comumapaciênciainesgotávelpara“aturar”aquelemarido
defeitiotãoirascível.
Semprepreferiupassarasfériascomosavóspaternos,noentanto
porvezes ia passá-las com os avós maternos para não
decepcionaraavó.
Amaiorpartedasférias,todavia,eram passadascom osavós
paternos,queelaadorava,oavôeraosermaisengraçadoe
bondosoqueconhecia,punhatodosarircom oseusentidode
humor,eradaquelaspessoasquenãoseesforçamporagradarou
tergraça,masquetodaagenteadorava,paraofimdavida,quando
iaparacasaenchiaosbolsosdeguloseimasparadistribuirpelos
miúdosdaruadele.Malsentiamo“roncodocarocha”avirarao
iníciodarua,apareciam detodososladoscomoenxamesde
abelhas,demãoestendidaàesperadomimodocostume.Eelelá
iadistribuindocomopodia,tentandonãobeneficiarmaisunsque
outros.
Aavóeradotadadeumaenergiainesgotável,limpavaacasade
altoabaixo,mudavaadisposiçãodosmóveis,sozinha(porisso
um diadeslocouoombro),pintavaasparedes,forravaochãoa
alcatifa,arrancavaasalcatifas,tudoistoenquantooavôestavano
trabalho.Quandoelechegavaacasadepoisdemaisumamudança,
elafaziaistováriasvezesaoano,lácomeçavanoseujeito
engraçadoadizerqueamulhereramaluca;eàsvezesacordavade
noiteaquereriràcasadebanhoesemsaberondeestavaaporta,
poisacamamaisumaveztinhamudadodesítio!
Aavótinhasempreum miminhoparaoavôeparaosnetos.
Quandochegavam parairpassarférias,tinham semprevários
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docesàsuaesperaentreelesarrozdoceebolodelaranja,queela
faziacom mestria,primeiroosovosbem batidoscom oaçúcar,
depoisafarinha,manteiga,umcopodesumodelaranjaearaspa
damesma,depoisdoboloesfriar,furavaobolocomumpalitoe
despejava-lheacaldafeitacom açúcaresumodelaranja,ena
Páscoa claro que não podiam faltaras amêndoas,postas
religiosamentetodososanosnumacaixinhadevidroazulque
encaixavadentrodeumcestinhodeprata.
AsfériasdeNataledaPáscoaerampassadasnacasadosavósna
cidade,asfériasdeverãoeramsemprepassadasnapraia,numa
pequenacasaqueosavóspossuíam acercade100metrosda
praia.
Demanhãiam paraapraiaondetomavam banhosdemaraté
ficaremcomoslábiosroxosecomapeleencarquilhadapelofrio...
Depois,esparramadasaosolcomasbochechasenarizcobertas
decremenívea,qualíndiosem plenalutatribal;roíam maçãs
riscadinhas,queaavólevavadentrodeumsacofeitoemcroché.
Porvoltadahoradealmoçosaiam dapraia,dirigindo-seacasa,
ondealmoçavam,depoisdeumbanhodemangueira.
Detardejogavam àscartas,liam,andavam debicicleta ou
brincavamcomosmiúdosdasredondezas.Quandochegavamao
fimdoverãoestavamtostadaspelosolesemprecomumoudois
quilosamais,culpadasbolachasqueoavônuncadeixavafaltar
àssuasmeninas,comoelelheschamava,edosquilosdefruta
maduraquehaviasemprenasfruteiras.
Oirmãoaindaeramuitopequenoporissoficavacomospais,mais
tardecomeçoutambématomarpartedestesmomentos.
Quandoporvoltadosquinzeanos,RosárioeEmativeram os
primeirosnamorados,começaram gradualmenteanãoquererem
passarfériastãoprolongadascomosavós,algoqueaavópaterna,
com asuasabedoriaimensatinhaprevistoanosantes,quando
aindaeram muitomiúdasaoqueelasnegaram veementemente,
dizendoqueissonuncairiaacontecer.
Com os primeiros amores vieram também as primeiras
descobertasdoseucorpoedodosoutros,osprimeirosdesgostos
eoprimeiroruirdefantasiasimaginadaspormeninasqueouviam
avidamenteashistóriasdasavósacercadepríncipeseprincesas
quedepoisdeváriascontrariedadesviviamfelizesparasempre.
EmatinhatidováriosnamoricosatéconhecerFredericoquelhe
davaacalmaqueelaprecisavaenãolheprendiademasiadoas
asas,queelanecessitavasentirlivresparaserfeliz.
Rosáriotinhatidoumagrandepaixão,porumrapazmaisvelhoque
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ela,quelheensinoumuitoarespeitodeamoredossentidos,com
eledescobriuoseucorpoeodoshomens,aprendeucomodare
receberprazer,soubeoqueeraserocentrodouniversopara
alguémequeporamorsefazemmuitasloucuras.
Percebeutambémosignificadodaexpressão“sofrerporamor”,e
aprendeuquequandosofremosumainfidelidadeporpartede
quemmaisamamos,nosdóicomosenosespetassemumpunhal
nopeitoeorodassemparaprovocarmaisdor,ficouaindaasaber
queemborapareçaqueomundovairuirequenospareçaquejá
nemvaleapenaviver,issonostornamaisfortesequeodesejode
encontraralgodiferentesetornaaindamaispremente.
Agorasabiaqueasofrertambém seaprendeequequando
erramosdevemostomarissocomoumaliçãoparasubirmosum
poucomaisnaescadaquenoslevaráàrealizaçãodosnossos
sonhos.
Rosáriotinhapoucascertezasnavida,masdeumacoisatinhaa
certezaabsoluta:umdiahaviadeencontrarasuaalmagémeae
haviadeterum casamentofeliz,talcomoodosseusavós
paternos.
Porvoltadas16.30tocaram àcampainha,eram osamigosde
Rosário,que praticamente todos os dias se encontravam.
Conheciam-sedesdea escola primária eeram inseparáveis.
AlexandratinhaamesmaidadedeRosário,dezoitoanos,erade
estaturamediana,morenadepele,usavaoscabeloscompridos
sempremuitolisos,tinhaunsolhoscastanhosextremamente
expressivos,erabonita,simpática,comexcelentesentidodehumor
esempredispostaaajudartodos,eraumapessoadequem
facilmentetodosgostavam.
Carlos,tinhavinteanos,erabastantealto,moreno,cabelomuito
encaracoladoetinhaunsolhosdoceserisonhosqueatraiamtodas
asraparigas,eramuitobrincalhão,estavaaestudarnumaescola
deteatro,queriaseractorouchefdecozinha;poragoraestava
numaescoladeteatro,masumacoisanãoinvalidavaaoutraea
cozinhasempreoatraíra,além dequecozinhavaregularmente
paraafamíliaeamigos;possuíaum magnetismoecarisma
naturaisqueatraíamtodosàsuavolta.
Porfim,Carlota,também devinteanos,umaraparigafranzina,
loura,com ardeanjoeunsolhosmuitoinocentes,queconfiava
facilmenteem todaagenteeporissodevezem quandosofria
grandesdesgostos.Cumprimentaram-seefusivamente,comose
nãosevissemháummês.
–Então,vá,desembucha!Comocorreuaentrevista?–Perguntou
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ansiosamenteAlexandra.
–Euachoquedeviascontinuaraestudar…vaisarrepender-teum
diamaistarde…masjáseiquenãovaleapenagastaromeulatim
contigo,quandometesumacoisanacabeçanãoháquem te
demova!–AdvertiuoCarlos.
–EutambémconcordocomoCarlos,Rosarinho,achoquedevias
irparacomunicaçãosocial,ésmuitonova,alémdequeo“canudo”,
abresempre“maisportas”…–ajudouAlexandra.
–Pois,euseiquevocêstêmrazão,masnestemomentonãome
apetece,talveznopróximoano.Agoraemrelaçãoàentrevista,sei
lá,comocorreu!Éaprimeiraentrevistaaquevou,porissonão
tenhotermodecomparação…fizoquemepediram,escrevinum
papelqualaminhamotivaçãoparaaqueleempregoe…
Carlotanemadeixouacabarafrase,exclamando:
–Jáéteu!Olugarjáéteu…quandosouberemoteusonho…tenho
acertezaqueninguémestátãomotivadoparaesseempregocomo
tu!
Todosseriram com oentusiasmodeCarlota,avidaparaeles
estavapraticamenteacomeçarequandosomosnovostodosos
sonhossãopossíveiseaindabemqueassimé...
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CapítuloVI

CarloseraoquartoeúltimofilhodeJúliaeJoséCarlos,nasceu
quandoamãejátinhaquarentaeum anoseemborafosseum
poucotardiofoimuitodesejado.Comoamãecostumavadizer“foi
paraadespedida”damaternidade.
Desdequenasceuqueorodearam decuidadosemimos,erao
benjamimemuitoprotegido.
Semsaberbemporquê,Júliasentiusemprequetinhadeproteger
aquelefilho,sentia-ofrágil,tinhamedoquelheacontecesse
qualquermal,àsprimeirasdoresoufebrecorriacom eleparao
hospital,nãosabiaexplicaroporquêdetantaansiedadeaofimde
quatrofilhos,oqueécertoéqueosentiamaisfrágilqueosoutros.
Quandoiatrabalhar,estavasempre“com ocoraçãonasmãos”,
com medoqueaamalheligasseadizerquetinhaacontecido
algumacoisaaoseumenino.
Carlosfoicrescendolindoesaudável,muitoirrequietoecurioso,
colocando-seconstantementeem perigo,subiaacimadebancos
paraespreitaroqueestavadentrodaspanelas,tentavaenfiar
objectosdentrodastomadasdeelectricidade,debruçava-senas
varandas,eraumapreocupaçãoconstanteparaospaiseirmãos,
contrastandocom istoeraum meninomuitosensívelquese
emocionavacomfacilidade,muitocarinhosoeternurento.
Aostrêsanosdeidadefoiparaoinfantário,eraumacriança
inteligente,bemcomportadaerelacionava-sebemcomtodosem
especialcomasmeninas.
Efoicomquatroanosdeidadequedisseàmãequenãoqueriaser
umrapaz,disse-ocomraivaelágrimasnosolhos.Aoouvi-lo,foi
comoselhetivessemdadoumsoconoestômago,omundoparou,
ficoupetrificada,tentandoencontrarumdiscursoadequadoauma
criançatãopequena,procurandodentrodesiachaveparadar
segurançaàqueleserpequeninoqueeraoseufilho.
Desdehámuitosmesesnotaraqueeleeradiferente,asmemórias
passaramdiantedosseusolhoscomonumfilme:quandoiamao
MacDonalds,olhavaepediabaixinhoobrinquedodasmeninas,
emboraaindafossetãopequeninojácomeçavaateraideiaque
eradiferente,porissopediabaixinhoepediaparalheguardaro
brinquedoparasóemcasaodisfrutar,devezemquandotraziana
mochiladocolégioalgumabonequitaqueumaamigalhetinha
emprestado,ehabitualmentebrincavacom ela,escondidono
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quarto.
Nãosabiacomoajudaraquelefilho,sabiasim quetinhadeter
muitacoragem parao“guiar”,imaginavaosofrimentoqueo
esperavaesabiaquetinhadeserfortepelofilho.
Estreitou-onosseusbraços,tentandotransmitir-lheconfiança,
olhou-onosolhosedisse:
–Porquequeresserumamenina?Osmeninospodem fazero
mesmoqueasmeninas…podesbrincarcomaquiloquequiseres…
Elecontinuouachorareelasempreabraçada,iarepetindo:
–Vaicorrertudobem,vaisverquesim,vaissermuitofeliz,tuésa
minhaestrelinha,ésmuitovaliosoparamim,paraopaieparaos
manosenuncateesqueçasqueésummeninomuitoespecial,do
maisespecialquehá!
JúliaeracrenteemDeus,conheciaabíbliaenelatinhaaprendido
queDeuscondenavaahomossexualidade(eelasabianoseu
íntimoqueoseufilhoerahomossexualoutranssexual,embora
aindafossequaseum bebé),nessediarevoltou-secom Deus:
comoerapossívelcondenaralgoeumacriançanascerassim?Se
foiDeusquem noscriou,porquepermitequecriançasnasçam
assim?Oseufilhoeraquaseumbebéenoentantodesdemuito
cedo,ospaiscomeçaram anotarqueoseupequeninonãoera
comoosoutrosrapazinhos.Gostavadebrincadeirasdemenina,
punhalençosnacabeçaparafingirquetinhaocabelocomprido
comoasmeninas.
Antesdoseufilho,nuncatinhapensadomuitonisso,talveza
homossexualidadeoutranssexualidadefosseumaopçãodas
pessoas,agoracompreendiaqueoseufilhojátinhanascidoassim,
desdepequeninosempreseidentificoucomascriançasdosexo
oposto,eelasabiaqueissonãoeranormal,tinhafilhosmais
velhosesabiaqueempequenososmeninospreferembrincarcom
osmeninoseasmeninascomasmeninas.
Procurouculpar-se,vasculhandonamemóriaoqueteriafeitode
malparaterum filho assim,lembrava-sedeem criançae
adolescentequandoalguém gozavacom pessoascom alguma
deficiência:fossenaformadefalar,ououtracoisaqualquer;haver
semprealgumavozquedizia:
“–Nãogozes,podesterumfilhoassim!”
Eagora,oseufilhoeradiferentedosoutros,eraperfeitoporfora,
masdiferentepordentro.
Nodiaseguinte,duranteapausaparaalmoçodoemprego,dirigiu-
seaumaigrejaemLisboaqueàquelahoraestavavazia,ajoelhou-
seemfrenteaoaltarecomaslágrimasacorrerempelafacepediu
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aDeus:
MeuDeus,ajuda-me
Ajuda-meaaceitaraquiloquenãopossomudar
Seéerradoomeufilhosercomoéeparatinadaéimpossível,
muda-o
Senãoéerrado,ajuda-meporfavoraajudaromeufilho,ajuda-me
afazerdeleumapessoacorajosa,ajuda-meparaqueelesofrao
menospossívelequeoseusofrimentootornemaisforte!
Jesusdisse:“Amaiopróximocomoavósmesmos”,elenão
acrescentou“exceptooshomossexuais”,logoistonãopodeser
verdadeiro…oshomossexuaisnascem assim,serhomossexual
trazsofrimento,umsofrimentoimenso,sãogozados,muitasvezes
ospaisnãoosaceitam,sentem-sediferentes!
Ninguémnoseujuízoperfeito,escolhiasofrerassim,porissonão
acreditoquesejaerrado,massefor,umavezmaistepeço:
modificaomeufilho!
Seelesemantiverassim,euseiqueéatuaformademedizeres
queamastodososteusfilhosassimcomoeuamoosmeus,com
todasassuasdiferenças!
Aosairdaigrejaiaconfiante,sabiaqueDeuslhedariaumsinal.
Ecomeçoulentamenteapensar,queaoinvésdeumcastigo,Deus
tinha-lheconcedidoumabênção,tinha-lhedadoumfilhodiferente,
porquesabiaquenaquelafamíliaeleseriafeliz,seriaaceitee
poderiaviraajudarmuitagentecomoseuexemplo.
ParaJoséCarlosfoimaisdifícil,ainda.
Quando amulherlhecontou o queCarlostinhadito,ficou
destroçado,oseumeninopequeno,aqueleserencantadornãose
sentiabemnasuaprópriapele!
Tentavadesvalorizartodaequalquermanifestaçãodiferentepor
partedofilho,começoualevá-loparatodoolado,tentandoqueo
filhomudasseàcontademaisconvíviomasculino.
Carlosseguiaopai,masmantinhaosseusprópriosgostoseem
algumasalturasmostravacomoqueressentimentoscontraopai.
QuandoJúliaabordavaoassuntodapossívelhomossexualidade
dofilho,JoséCarlosimediatamente,desvalorizava,queaquilonão
eranada,ofilhoerasensívelepronto,nãopassavadissoenão
convinhafalardenadacom opequenonãofosseesteficar
influenciado…nofundosabiaomesmoqueamulher,masnão
queriaaceitar.
QuandoCarlosentrouparaaescolaprimária,tudosecomplicou…
ascriançaslentamentecomeçaramarepararqueelenãoerabem
comoosoutrosrapazes,nãogostavadejogarfutebol,sentia-se
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bemabrincarcommeninas.Àsvezesconvidavam-noparairjogar
futeboleporvezesia,sempreacontragosto.
Algumasauxiliareschamavam-noàatenção,dizendoparaeleir
brincarcomosrapazeseistocomeçavaamagoá-lo.
Porvezeschegavaacasaeassimqueamãelheperguntavaoque
sepassava,desmanchava-senummardelágrimas.
Opaieamãeficavam revoltados,comoerapossívelasoutras
criançasseremtãomás?Muitasvezestiveramdesecontrolar,pois
sentiamumavontadeirracionaldeiràescolafalarcomosoutros
miúdosecomasauxiliaresparadeixaremoseufilhoempaz.
Comamelhordasintençõesdavam-lheconselhosdotipo:brinca
maiscomosrapazes…
IstomagoavaprofundamenteCarlos,sentiaquenãooaceitavam
comoeleera.
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CapítuloVII

Júlia,amãedeCarlos,adoravacozinhar.
Cozinhareraoseuremédioparatodasasangústias,eraoseuelixir
deboadisposição,acozinhaeraoseusantuário.
Desde criança que sentia que os odores dos alimentos a
acalmavam,nãohavianadamelhorqueumrefogadodecebola,um
bifefrito,umodorachocolate,acanela,alimão,abaunilha,apão
ouboloacabadinhosdefazer.
Quandoeracriançaaavóviviaemsuacasa,poisficouviúvamuito
novaeafilhaconvidou-aamudar-seláparacasa,poissempre
ajudavaacuidardosnetos.
QuasesempreeraaavóquecozinhavaeJúliaeraasuaajudante.
Aavófez-lheumaventaligualaoseu,todobrancocomumfolho
farfalhudoatodaavolta,queelapunhacomoorgulhodequem
envergaomaislindovestidodebailedegala.
–Lavaasmãos,Júlia!Antesdesemexernosalimentos,lava-se
sempreasmãos…Nãosóparamatarosmicróbios,comopara
ficareslivredeenergiasnegativas.
Econtinuava:
–Nãovenhasparaacozinhademauhumor!Paraisso,prefiro
cozinharsozinha.
–Cozinhardeveserumactodeamor!Secozinhasdemauhumor,
comódioouraivadealguém,acabasporenvenenarosalimentose
provocarindigestõesàspessoasqueoscomem.
Aspessoassentem quandocomem um alimentocozinhadocom
amor…–diziaaavó,enquantoamassavaafarinhaparafazerum
pão,oubatiaunsovos,ououtracoisaqualquer.
Quando acabavam de cozinhar,ou desenformar,ou enfeitar
qualquerprato,aavópunhaamãoporcimadoombrodeJúliaao
mesmotempoqueadmiravamotrabalhoaummetrodedistância.
–Viste?Estáounãoestáumaobradearte?Eestecheirinho?Só
deocheirarmosjáalimenta!Nãohámelhorqueisto,minhafilha,é
omelhorquelevamosdestavida…–repetiasemprequechegavam
aofimdemaisumaodisseiaculinária.
QuandoJoséCarloseJúliacomeçaram apensarem casarea
procurarumahabitação,oprincipalrequisitonumacasaparaJúlia,
eraumaboacozinha.Tinhadeterumaboadespensa,boa
exposiçãosolar,umaboaárea,demaneiraaalbergarumamesade
dimensõesrazoáveisebancadasespaçosas.
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Quandosetornoumãe,preocupava-seemalimentarasuaprolede
maneirasaudávelesaborosa,etambém em incutir-lhesogosto
pelosalimentosepelasuaconfecção.
Desdepequenitos,metia-lhesmassanasmãos,feitacomfarinhae
água,que eles moldavam em bonequinhos ou esticavam e
cortavam conformequeriam,dava-lhesfeijõessecos,grãoou
massasedeixava-osusá-losdeacordocomacriatividadedecada
um,colando-osemfolhasouconstruindoobjectos.
Semprequecozinhavaalgo,chamava-osparaprovarefaziajogos
paratentaremadivinharquaisosingredientesutilizados.
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CapítuloVIII

Alexandra,acordoucedonessedia,aindanemeram7damanhã,já
estavaasairdecasa.Eraasuaprimeiraviagemlongadecarro,
desdequetiraraacartadecondução.
Começouatiraracartaaindacomdezasseteanosepassarano
examedeconduçãodoismesesapósfazerosdezoito.Desdeaí,
conduziapelasredondezas,aoprincípiocom opaiaolado,e
depoissozinhaoucomosamigos.
Saiudecasa,amãeaindaestavaadormir,tentoufazeromínimo
barulhopossível.Deixouosacoprontodevéspera,commeiadúzia
deroupaseobjectospessoais.
Iapassarunsdiasacasadosavóspaternos,nãosabiaaocerto
quantos,eraumaestadiasemdataderegresso.
Osavósviviam numaterreolapertodeOurém,desdequese
lembravadesicomopessoa,quetinhamemóriasdaquelaterra.
MalentrounaA1osseuspensamentosvoaram,desdepequena
queaproveitavaasviagenslongasdecarroparapensarnavida.
Veio-lheaopensamentoadiscussãocomamãenanoiteanterior,
forasemdúvidaamaiordiscussãodasuavida,masdesdequese
lembrava,quearelaçãocomamãeeradifícil,eramaisasvezes
quediscutiam,doqueasquesedavambem.
Aslágrimascaíram-lheaolembrar-sedoquedisseraàmãe,sabia
quetinhasidomáeissodoía-lheporqueelanãoeraassim,elaera
boapessoa,quasetodaagentegostavadela,pelomenoseraoque
sentia.
Masamãe,semprecom aquelamaniadeacompararcom os
outros,sempreafazer-lhecríticasatodaahora,sempreacontrolá-
ladetodasasformaspossíveiseimagináveis…
Desdequeselembrava,queamãeacomparavacom osoutros,
principalmentecomaprimaNônô.Queraiva!
Àsvezes,nem eram ascríticasdirectamenteaela,eram as
mensagenssubentendidas,dotipo:“VihojeatuaprimaNônô,
estavatãolinda!Parecequetudooquevestelhebrilha!Nemque
vestisseumtrapinhoperdiaoencanto!”,ou:“Haviasdevercomo
estavaoquartodatuaprima,umbrinquinho!”
Tudoistolhedoía,masdoíamesmo,eracomoseelanuncafosse
suficientementeboa,oubonita,ouarrumadaouoraioquea
partisse!–Pensou.
Eaobsessãodamãecomaporcariadacomida?Sempreatentar
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“enfiar-lhe”maisqualquercoisitanaboca,eraporissoqueestava
tãomagraagora!Paracastigaramãe.Sim,agoratinhaacerteza
queasuaprópriaobsessãocomasdietascomeçoupara“castigar”
amãe.
Desdeoscatorzeanosquecomeçouafazerdietasepassoude
rechonchudinhaaescanzelada,pelomenoseraoquetodoslhe
diziam,principalmenteaRosarinho,queestavasempreatentar
queelacomessemaisqualquercoisa,porqueestavafartadeaver
desmaiaremtodooladoporcausadamaniadasdietas.
“Porra,acoisaquequalquerfilhomaisquerésentir-seamadoe
especialaosolhosdospais,anecessidadedeaprovaçãopelos
outrosvemaseguir,masempequenosoquemaisqueremoséa
aprovação dosnossospais,quenosdigam quesomosos
melhores,os mais fantásticos,os mais bonitos,os mais
engraçados,osmaisinteligentes,osmaisdosmais…”–pensou
amargurada.
Sabiaquedessavezseexcederanaquiloquedisseraàmãe,mas
tinha-lhesaídodabocamesmosemquerer,(pensandobem,acho
quequeria)disseraaquiloquenuncatinhadito,masem que
pensavamuitasvezes,emboradasoutrasvezessetivessesempre
controladonoúltimoinstante.Noentantonãodisseaquilopor
acreditarquefosseessaarazão,masunicamenteparamagoara
mãe.
ParouemAveiras,paraesticaraspernas,beberumcaféefumar
um cigarro.Antesesticou-se,parasevernoespelhoretrovisor,
paraversesenotavaquetinhaestadoachorar.
“Queselixe!–Pensou–também ninguém meconheceede
certezaquetambém ninguém mevaiperguntaroqueéquese
passaouporqueéqueestoutriste…”
Ocigarro,écertoquenãofumavamuitos,noentantoforamais
umacoisaquecomeçouafazerparaenervaramãe,nãoforapara
impressionaroscolegas,ouparaafazersentir-semaisvelha,tinha
acertezaqueforaparairritarepreocuparamãe.
Tirouumcafédamáquinaautomáticaefoibebê-lo,láparafora,ao
mesmotempoquefumavaocigarro.
Tantagenteachegareapartirdaestaçãodeserviço,lembrou-se
quequandoeramiúdacostumavainterrogar-sesobreoqueali
estariamafazer,deondevinhameparaondeiam.
Algunstraziamocarroatulhadodemalas,decertezaqueiamou
vinhamdeférias,outrospelaformacomoestavamvestidos,seria
certamenteparaalgum casamentooubatizado,outrossecalhar
atésedirigiam paraalgum funeral(coitados,queviagem mais
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triste,umaviagemlongaparaseiremdespedirdealguém),pensou
nosavós,comoseriaquandochegasseavezdela,quandoalguém
lheligasseadizerqueum delesmorreraeimaginou-seaterde
fazeressaviagemparaassistiraofuneral.Afastouopensamento,
nãoqueriapensarnamorte,nem em coisastristes,paratriste
bastava-lheasuavidanessemomento.
Apagouocigarronocinzeiroedirigiu-seaocarro,apróxima
paragem seria na estação de serviço de Santarém,se lhe
apetecesseparar.
AopassarporSantarém viuoimensocampodegirassóisque
costumavavertodososverões.Tinhasemprevontadedepedirao
paiqueparasseocarromesmoali,nomeiodaautoestradapara
queelapudessecorrernomeiodeleseadmirá-losdeperto,eram
lindos,umamanchaenormeamarelanomeiodoverdedos
camposcontíguos.
ResolveunãopararnaestaçãodeSantarém,nãosesentiacansada,
nem tãopouconervosaporserasuaprimeiraviagem delonga
distância,talvezporconhecertãobemotrajecto,parecia-lheque
elaprópriajáotinhafeitosozinha.
ResolveupararemFátima,iaacenderumavelaaNossaSenhora,
seriaaprimeiravezqueofariasozinha.
TodososanosiaaFátimacomosavóseàsvezescomospais.Os
avóseram muitocrentesem NossaSenhoraeelaporestarláa
passarfériasacompanhava-os.
Acreditavaem Deus,masnãotinhadetodoaféinabaláveldos
avósoudosperegrinos,queviatodososanosem romariaa
caminhodosantuário.
Malentrounorecintolembrou-sedequetodosfalavamdapazque
lásesentia,paraeladevia-seaoespaçoseressencialmentebranco
edegrandedimensão,etambémaofactodeaspessoasfalarem
baixodevidoaumcertorespeitoporacharemaquelesítiosagrado.
Dequalquermodoacendeuavelaepediuportodos,porsi,pelos
familiareseamigoseem jeitodeprece:quefossepossível
entender-secomamãe.
Quantasvezesdesejouqueasuamãefossemaisparecidacoma
mãedeRosarinhoeEma?Amãedelaspareciamaisumaamiga.
DepoisrecordoucomoRosarinhoàsvezeslheconfidenciavaque
porvezesalmejava maisqueuma amiga,porvezessentia
necessidadedeumamãe,umamãequeacontrolassemais,que
fossemaisumamãecomoaqueosamigostinham.
Abanouacabeça,pareciaquenuncaninguém estavasatisfeito
comoquetinha.
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Meteu-senovamentenocarroem direcçãoàcasadosavós,
passouOurém,Caxarias,sómaisum pouquinho,estavaquasea
chegar.
Osportõesestavamabertos,àsuaespera,entrou,estacionoueviu
oavô,queandavadevoltadasárvores(comosempre),osorrisodo
avôabriu-semalaviu,abrindoosbraçosparaaacolher.
–Xaninha(erasempreassimqueoavôatratava),bonsolhoste
vejam,minhafilha,estástão magrinha… deixaquecom os
cozinhadosdatuaavó,emdoisdiasganhas5kg!
Nãoficouirritada,poroavôfazeralusãoàsuamagreza,sabiaque
oavôeramesmoassim,desdepequeninaqueaenchiademimose
guloseimaseparaele,gorduradeviasignificarfelicidade.
Sabiaqueoavôtinhapassadomuitasdificuldadesem criança,
chegandoapassarfome,talvezporissodessetantaimportânciaà
comida.
–Vaitercom atuaavó,quedeveestarládentroderodados
tachos!
Comoerabom ocheirodacasadaavó!Cheiravaaalfazemae
alecrim,cheiravaafrutafresca,cheiravaaharmoniaeamor…
Aavóestavaaajeitarunsmalmequeresdentrodeumajarra,assim
queaviu,largoutudoeabriuosbraços.
–Meuamor!Minhaprincesa!Minhafuturapsicóloga!Estoutão
orgulhosadeti,jáseiquevaisentrarempsicologia,oteusonhode
criança!Jádisseàvizinhançatodaqueaminharicanetavaiser
psicóloga!
Eladeixou-seenvolvernaqueleabraçoterno,naquelesbraçosque
paraelaeramumninhodeamor,inspirouparaabsorverocheiroda
avó,aquelecheiroqueelaconheciatãobem,quelhetransmitia
confiançaeconforto.
Aavóafagou-lheoscabelos,penteou-lhoscom osdedos,como
faziaquandoelaerapequenina.
Edesmanchou-senumsoluço,irrompeunumchoroquelhevinha
daalma,brotaram-lhedosolhoscascatas,doía-lheopeitoao
chorarconvulsivamentepresanaqueleabraço.
Aavónãodissenada,apenasaguiouatéaosofá,fê-lasentar-se,
aomesmotempoquecontinuavaaafagar-lheoscabelos,apenteá-
loscomosdedos,paratrás,atirar-lheoscabelosdacara,abeijá-la
nacaraenatesta,talequalcomofaziaquandoelaerapequenina
esemagoava,ouficavatristequandosezangavacom algum
amiguinho.
Depois,foiserenando,deitouacabeçanocolodaavó.
Aavóolhouparaela:eratãolindaasuaneta,com oscabelos
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castanhoscomreflexosdourados,osseusolhostãoexpressivos,a
suabocatãobem desenhada.Vestia-senum estiloqueaavó
achavaqueerahippie,agoradeviateroutronome,maselanãolhe
conheciaoutro,usavasaiascompridas,botasdecamurça,ou
sandáliasdecourocom tiras,colarescompridosebrincosde
penas.Mesmocomasuaidade,achavaqueaneta“tinhaestilo”
comodiziamosnovos.
NotouqueAlexandraestavamuitomaismagramasnãolhedisse
nada.Desdequeanetaerapequenaqueassistiaàs“guerrasda
comida”entreAlexandraeamãe.
Sabiaqueanoranãofaziapormal,muitasvezesatétinhapena
dela,noentanto,nuncaquismeter-seentreelas,masviaqueamãe
amaiorpartedasvezesnãosabiacomolidarcomafilha.
–QuerescontaroquesepassaXaninha?–Perguntou-lhecom
carinho,aomesmotempoquelheafagavaobraço.
–Não,vó,nestemomentonão,nãomeleveamal,masnãoo
consigofazersemchorareestáquasenahoradealmoçoeaavó
tem coisasparafazer–respondeucom avozaindaembargada
pelochoro.
–Xana,nadaparamimémaisimportantedoqueouvirocoração
aflitodaminhaneta!Eucompreendoquenestemomentonãote
sintascapazdefalar,esecalharatéémelhordeixarmosesta
conversaparamaislogo.Masnuncaporcausadeserhorade
almoço,porqueasdoresdealmanãotêmdianemhoramarcadae
têmdeseratendidascombrevidade…
Aavósemprefoiassim,sempredisponívelparaouvirtodos.
Aelapareciaquealiacomoumlivroaberto,aliásnãoerasóaela,
aavópareciaterodomdeentendertudoaquiloquenãoeradito,a
avóquetinhaapenasa4ªclasse,entendiamaisdaalmahumana,
doquemuitospsicólogosquefalavamnatelevisão.
EAlexandraachavaquetinhasaídoaela,eraporissoquetinha
escolhidoirparapsicologia,porquesempretinhagostadodeouvir
osoutrosetentarentenderaquiloquenãoeradito,porquemuitas
vezesomaisimportanteestánaquiloquenãoédito,estánosolhos,
namaneiracomosecolocamasmãosouosbraços,namaneira
comonossentamos.Aspalavrasmuitasvezessãoaquiloque
usamosparaferireparanosdefendermosdaquiloqueestá
verdadeiramentenonossointerior.Oucomodiznolivro“o
Principezinho”:“Oessencialéinvisívelaosolhos.Sósevêbem
comocoração”.
–Bem,vamosentãotratardoalmoço,vougrelharunslombinhos
deporco,daquelesquetugostasevamosacompanharcomumas
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migas.Parasobremesafiz-tetartedemorangos…quetal?–disse
aavópiscando-lheoolho.
–Obrigada,vó,sabequequalquercoisaqueaavófaça,mesabe
semprebem–respondeuAlexandra,dandoumabraçoàavó.
–Sequiseres,vaiantestercomoavô,vêcomoestãoascoisas,ele
plantouparaaíumasárvoresnovas,jásabescomoéoteuavô,
sempreamagicarcoisasnovasparafazer…
Alexandrapassouorestododia,averasnovasárvores,abaloiçar-
senacamaderedequeoavôtodososanos,duranteoverão
penduravaentreduasárvoresgigantescas.Almoçoubem,comeu
frutaqueapanhoudirectamentedasárvoresequandodeuporsi,
eram9horasdanoiteesentia-semortadecansaço.
Despediu-sedosavósefoideitar-se.
Jánacama,relembrouamãe,adiscussão.Amãenãotelefonou,
nemparasabersetinhachegadobem.
Caiu-lheumalágrimanaalmofada,antesdeadormecer.
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CapítuloIX

Humbertoacordoucompletamentedesnorteadonessedia,ainda
tinhaacabeçaazunircomosbarulhosearomasdaFeiraPopular,
levantou-se,vestiu-seedirigiu-seaorefeitório,ondetomouo
pequeno-almoço,cafécomleiteepãocommanteiga;depoiscorreu
aoquartoaarrumaroqueestavaforadamala,poisacamioneta
queosirialevaraodepósitodasfardas,jáosaguardava.
Entrounacamioneta,ondejáseencontravam outrosrecrutas,
algunscom arassustado,rostosimberbes,outrosarmadosem
“rambos”.
Sentou-senasfilasdetrásefechouosolhos,passadosuns
instantes,sentiuquesesentavamaoseulado,olhoupelocantodo
olhoeviuumrapazmoreno,cheiodesinaisnacaraeunsolhos
pestanudosenormes.
Apóstrintaminutosdeviagem,ocondutorparouedisse-lhespara
descerem,dirigiram-seentãoaumaporta,ondeestavaumhomem
fardado,queiadistribuindofardaseroupadetrabalhoeexplicando
paraqueserviacadauma,deram-lhestambém botas,meiase
toalhas.
Voltaram paraacamionetaerumaram aVilaFrancadeXira,o
desconhecidodehámomentosapresentou-sedizendoquese
chamavaCésarPereiraeeraalentejano,Humbertodisseoseu
nomeedeondeeraepoucodepoiscontavamassuasrazõespara
estaremali.
Césartinhasaídodasuaterra,poisqueriaconheceromundo,vivia
numaaldeiaalentejana,omaislongequetinhaidoeraatéàcidade
maispróximaeseláficasseprovavelmentetornar-se-iaagricultor
comooseupai,maseleansiavapormais,queriacorreromundo,
arranjarumamoremcadaporto,comoouviadizerdosmarinheiros
equeriaumavidamelhordoqueadosoutrosmembrosdafamília.
Talvezporseremambosdemeiosrurais,aamizadeecumplicidade
entreosdoisfluiunaturalmente.
Quandoderamporisso,tinhamchegadoaoseudestino.
Enquantodescarregavamacamioneta,apareceuummilitarqueos
foiencaminhandoparaosedifíciosrespectivos,porcoincidência
HumbertoeCésarficaramjuntos.
Arrumaram osseusparcoshaveresnoscacifosrespectivose
foramalmoçar.
Apartedatardefoipreenchidacomasindicaçõesdadasporum
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sargentodecomoapartirdaliascoisasiriamfuncionar.
Passariam ateraulas,ondetudolhesseriaexplicado:desdeos
procedimentoscorrectos,asaberemidentificaraspatentes.
Iriamteraulasdenataçãoededestrezafísica,emuitoimportante,
regularmenteiriamfazertestesàurina,paradetectarsubstâncias
proibidas,peloquedeveriamabster-secompletamentedequalquer
usodedrogas,poisnuncasabiam quandoiriam sersujeitosàs
análises.Ocastigoaplicadoporestainfracçãoseriaaexpulsão
imediata.
Asaulascomeçaram,epoucoapoucocomeçaram aformar-se
grupinhos,consoanteapersonalidadedecadaum.
Humbertosentiamuitadificuldadeem perceberoquediziam os
continentais,não estava habituado à pronúncia,o mesmo
aconteciacom oscolegasem relaçãoaele,oqueoriginava
situaçõesverdadeiramentehilariantes.Oscolegasbrincavamcom
ele,obrigando-oarepetirfrasescomapronúnciadocontinentee
aprenderamtambémalgunstermosaçorianos.
Vieramosprimeirostestesàurinaedoisdosseuscompanheiros
foramexpulsos,oquefezosoutrosficaremmaisalerta.
Humbertoadoravaasaulasdenatação,umavezquetinha
crescidorodeadodemar,aqueleeraoseusegundoelemento,no
entantohaviacolegasquetinhammuitadificuldade,umdeleserao
JoãoCastelo,aquem Humbertoensinouanadarequeportal
motivolheficoueternamentegrato,poisofactodenãosabernadar
era outro motivo para a expulsão,não era admissívelum
marinheiroquenãoosoubesse.
Humbertotinhaescolhidoocursodetelecomunicações,poisdesde
menino,sonhavadescodificarcódigossecretos,enviarmensagens
emmorse,oudescobrirsegredosmilitares.Obtinhaboasnotasem
todasasdisciplinas.
Arecrutapassouacorrer,entreactividadesfísicasetestesàs
diversasdisciplinas.
Nosdiasdefolga,enquantooscolegasiam visitarasfamílias,
HumbertoeCésar,entretinham-sepelasredondezas,visitavamos
baresdazona,visitavammonumentosetiravamfotografiaspara
enviarem às respectivas famílias.De vez em quando eram
convidadospeloscolegasparaum fim desemanaem casade
algum,nessesdias“tiravamabarrigademisérias”,comasiguarias
servidaspelasmãesdosseuscolegas.Àsvezesessasbenditas
senhorastambémseofereciamparalhestratardaroupa,porque
habitualmenteeram elesquem lavavam eaengomavam,em
tanquesimprovisados(baciasdacasadebanho).
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Devezem quandochegavaumaencomendadasrespectivas
famílias,comchouriços,biscoitos,compotasemassasovada(no
casodoHumberto),quedepoiscompartilhavamcomoscolegas.
Porvezesapetecia-lhesdesistirdetudo,sentiam-sesós,saturados
detantoexameecomasforçasfísicasesgotadas,masoorgulho
impedia-os,aqueleeraocaminhoquetinham escolhido,não
podiam voltaratrás,atéporquesabiam queseofizessem,mais
cedooumaisarrepender-se-iam.
Depoisdedozesemanasderecruta,odiadojuramentode
bandeirachegoucomoumsonho,sentiam-setriunfantes,ansiosos
pelachegadadafamília,com asensaçãodedevercumprido.
Tinham asfardasprontas,asbotaspolidascomoespelhos,os
rostos,algunsbastanteimberbes,bem barbeadoscomopelede
bebés.
Tinhamtreinadoaformaturaeosalinhamentosvezessemconta,
atéseremcomoumsó.
Oscozinheirosjácomeçavam aprepararascomezainaseas
mesasestavamprontasparareceberaquelesfamiliaresarebentar
deorgulhopelosseusrebentosqueapartirdeagorajáeram
homens.
Humbertoavistouospaisaofundo,atentaremdescobrirofilhono
meiodetodoaqueleemaranhadodegente,comosrapazestodos
fardadosrodeadospelasrespectivasfamílias.
Observouamãe,traziaumvestidoqueelenãolheconhecia,com
floresem tom delilás,malaesapatospretoscom um poucode
salto,estavahabituadoaveramãecomaroupadetrabalho,sem
grandesartefactos,nessediaachou-aeleganteebonita.Opai
vinhadefatonacorcinzenta,comumagravataemtonsdecinzae
azul,ossapatosbemengraxados...PareciaumdoutoreHumberto
sentiu-seorgulhosodospais.
Eram pessoassimples,mashonradas,todaavidatinham lutado
pelobem-estardosfilhos,nãoeramtalveztãocarinhososcomoele
desejaria,maseraasuaformadeser,eelenãolheslevavaamal
porisso.
Estugouopassodeformaanãoperdê-losdevista,maloavistaram
osseusrostosiluminaram-seeamãenãoconseguiuconterumas
lágrimasdeemoção,abraçaram-seebeijaram-se,com todaa
emoçãocontidaduranteaquelesmeses.
– Entãofilho,comotenspassado?Parecesmaismagrinho…a
comidanãopresta?
–Maisoumenos,mãe.Hádiasemquegostodacomida.Nosdias
quenãogosto,quesãoamaiorparte–dissedivertido–façocomo
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omanomeensinou,peçoaocozinheiroqueémeuamigoqueme
façaumaomeletaouumassanduíchesdepresunto.
Esteforaprovavelmenteomelhorconselhoqueoirmãolhedera
antesdeirparaamarinha(sabendocomoHumbertoeraesquisito
comacomida):fazer-seamigodoscozinheiros.
–Entãoquerissodizer,quejátenssaudadesdacomidadamamã?
–Perguntouopai,comardivertido.
–Setenho,pai,nem mefaledisso!Nem imaginaasvezesque
suspireiporumasopinhadecarne,achoquehouvealturasemque
atésentiqueeracapazdecomerpolvo!
Amãeriu-se,aquelefilhosemprelhederaproblemascom a
comida,sempreenjoado,eatéàquelediasempreserecusaraa
comerpolvo.
–Estouaverqueestáafazer-tebematropa!Nadacomoperderos
miminhosdamamã,paradarvaloràquiloqueantesdavascomo
adquirido.
–Éverdade,pai,ébemverdade…
Depoisconduziuospaisatédebaixodeumaárvore,ondeficariam
maisprotegidosdosol,quejácomeçavaaqueimar,parapoderem
assistirmaisconfortáveisaojuramentodebandeira.
Apósdeixá-losminimamenteinstalados,dirigiu-secomoscolegas
paraaformatura,ondesedeuinícioàsolenidade.
Duranteojuramentodebandeirahouveumcolegaquedesmaiou,
talvezdevidoaocalorouàemoção,ouàsduascoisasjuntas,mas
todossemantiveram nosseuspostos,talcomosenadativesse
acontecido,conformetinhamsidoadvertidospeloschefes.
Comohinonacionalojuramentodebandeiraficouconcluídoeos
jovenspuderamfinalmentereunir-seaosfamiliares.
Humbertoestavaeufórico,iapassarosquinzediasdelicençaa
quetinhadireitonasuaterranatal,malsecontinhanaânsiade
tornara percorrer,de preferência descalço,aqueles montes
verdejantes,deverasvacasapastar,deveraslagoasazuise
verdeseaquelacalmaparadisíaca,detomarbanhonascascatas
dacaldeiravelha.Deinspirarocheiroaenxofredasfurnas,de
comerum saborosocozidoàportuguesapreparadonaqueles
buracosfumegantes,detornaraprovartodasasiguariasque
faziam partedasuainfância,dosaborapimentaem todosos
cozinhados,deroermaçarocasdemilhocozido,detomarbanho
naquelemaraperderdevista.Quandosaíradeláestavafartode
tudoaquilo,agoraansiavapelahoraderevertudonovamente.
Alémdissosentiamuitassaudadesdafamília,principalmentedas
irmãsqueeram assuasmãespequenas,também planeava
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brincadeirascomossobrinhosebeberunscoposcomosamigos.
Almoçaram norefeitóriopreparadoparaoefeito,edepoisdas
despedidasaoscolegas,apanharam um táxiqueoslevouao
aeroporto,Humbertoestavadenovoacaminhodaterraqueovira
nasceresentiaumaalegriaincontrolável.
Hácoisasaquesódamosvalordepoisdeasperder…
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CapítuloX

Apósumasemanadeespera,quepareceram mesesaRosário,
ligaram-lhedojornaladizerqueolugareraseu.
Rosarinhoemborativessesempremantidoaesperançanãoqueria
acreditarquetiveradefactotalsorte!
Entretantascandidatas,olugareraseu!
Tremiasódepensarnoqueiriamudarasuavidadaíparaafrente,
nãoerasópelodinheiroquepassariaaganhar(quedefactonem
eramuito),massimpelaexperiência,porseraquilocomquetinha
sonhado!
Correuacontaranovidadeàmãe,aomesmotempoquetelefonava
àirmã,amigoseavósadaraboanova.Amãepiscou-lheoolho,
dizendo-lhequefalariammaistarde,poisnessemomentoestavaa
consultarumasenhora,queestavaapaixonadapordoishomense
nãoconseguiadecidir-seporqualdosdoisqueria.
Foitercomairmãàloja,ondeEmalhepreparouumramodeflores
brancasparairofereceraIémanjá,adeusadosmares,queeraum
dosseusanjosdaguarda,depoisseguiuparacasa,preparoucom
todooesmeroasflores,cortando-lhesopéàaltura,demaneiraa
caberemnajarraescolhidaparaoefeitoedeseguidadepositou-as
nopequenoaltarqueamãetinhanumquartodestinadoaessefim.
Essequartotinhaváriossantosdispostospelosseusaltares,era
comoumacapeladebrincar(devidoaoseutamanhoreduzido),
cadaaltartinhaoseusanto,eumapequenalamparinaque
queimavaazeitediaenoite,paraestaremsempreprotegidos,como
diziaamãe.
Nosdiversosaltareshaviasemprefloresfrescasdeváriascores,
conformeosantoaquesedestinavameobjectosdeacordocomo
quecadasantosimbolizava;Iémanjáporexemplo,tinhaaseuspés
um poucodeareiadapraia,pequenosbúzioseconchaseuma
grandeestrela-do-mar.ApombagiraeosExús,quesimbolizavam,
osprazerescarnais,ojogo,ovícioeodinheiro,tinhamcharutos,
tridentes,perfumes,colaresebrincosespampananteseuma
garrafadebagaço,eassimpordiante…
Rosarinho agradeceu do fundo do coração à sua santa e
aproveitoupararenovarospedidosdeprotecçãoparatodosos
seusfamiliareseamigos,comofaziasemprequefalavacom os
seusorixásprotectores.
Aseguirfoiprepararoalmoço,sentia-seinspirada,foiaofrigorífico
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veroquehavia,eresolveuprepararumaomeletaespecial,queera
umadassuasespecialidades(quandoosamigosiamcomerláa
casapediam-lhesemprequefizesseuma)tirouosovos,restosde
umacarneassada,umalatadesalsichas,azeitonasecebolas,
partiutudoaosbocadinhos,tirouoscaroçosàsazeitonasefez
umagrandeomeleta,acompanhadaporbatatasfritas,arrozde
manteigaeumasaladacomalface,tomate,milhoecouveroxa.
Quandoamãeacabouaconsultajáocheirinhoacebola,carnee
salsichasimpregnavaoar,oirmãocorriadeumladoparaooutroa
espreitarparadentrodostachosefrigideiras.Mandouoirmãoir
lavarasmãos,poisEmadeviaestarachegarparaoalmoço.
Isadorasentou-senacadeira,estiradaparatrásecomasmãosno
regaço,sentia-se cansada,muitas vezes sentia a cabeça
completamenteesgotada pelosproblemasdassuasclientes.
Realmente era assustador constatar a complexidade de
sentimentosquemuitaspessoastinhamdentrodacabeça,eopior
équejulgavamqueelatinhaalgumavarinhamágicaequecomela
pudesseresolvertudoàsuavolta.Eracertoqueelapossuía
poderesmediúnicos,comosquaistentavaajudaraspessoas,mas
haviacasosemquedefactonãopodiaajudar.
Eum dessescasoseraquandoaspessoasnãosabiam oque
queriam,sequisessemsaberoqueeramelhorparaelas,aindavá
quenãová…agoraseissonãolhesimportava!
–Estoufartadegentemaluca!–SuspirouIsadora.
–Tujánãosabeséviversemeles,àtuavoltahátantosloucos,
queachoquejánem sobreviveriassócom gentenormal!–
ReplicouRosárioarir.
–Achoquetensrazão,masàsvezes,confessoquedesespero…
apetecia-meabrir-lhesacabeçaeorganizar-lhesasideias…
–Senãohouvessetantaloucuraeproblemasnomundo,perdiasa
clientela–BrincouRosáriocadavezmaisdivertida.
–Ohfilha,eusei!Masàsvezeséum bocadinhodemais…“de
médicoedeloucotodosnóstemosumpouco”ládizoditado,mas
tenhodias,quesintoquemesugamaenergia…
–Eusei,mãe,estavaabrincar,masrealmente,àsvezestambém
nãoimaginocomoconsegues.
–AJulieta,temaparecido?
Julietaeraumaclientedamãe,completamentelouca,fazia-lheas
perguntasmaisdisparatadasdomundo,dotipo:“Achaquealgum
diavouparticiparnosjogosolímpicos?”Sendoelaumamulher
pertodoscinquenta,quepraticavaginásticademanutençãoeioga.
–Não,Rosário,nemmefalesnela,nãoválembrar-sedeaparecer!
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NistochegouEma,eforamalmoçar.
–Rosarinho,hojeesmeraste-te!Estáumadelícia!
–Claro,quandohámuitosingredientesnofrigorífico…opioréque
nemsemprehá!
–Ai,mana,agoravão-seacabarestesalmocinhostãosaborosos–
SuspirouEma.
–Pois,quandocomeçaratrabalhar,nãoseicomovaiser.Nãosei
sehei-delevarcomidadecasa,ousecomodepoisqualquercoisa
numcafé…–disseRosarinhocomarpensativo.
–Émelhorlevaresdecasa,filha,acomidaquelevaresdecasade
certezaqueémaissaudáveldoquepastéisoubolosdeumcafé,
além dequetambém ficamuitomaisbarata– Recomendou
Isadora.
–Amãetem razão;tentassempreprepararalgumacoisacom
antecedência,aliástodasnós,apartirdeagoratemosdetentar
fazercomidaamaisaojantar,paranossobrarparaoalmoço,ou
então começamos a cozinharao fim de semana,e depois
congelamosemdosesparaduranteasemana–continuouEma.
–Eutambémpossocozinharaolongododia,aproveitoas“horas
mortas”emquenãotenhoclientesparairadiantandooalmoçoou
ojantar.Enosdiasemquetivermuitagente,comemosasdoses
congeladas!Nãosepreocupem meninas,cánoshavemosde
arranjar–disseIsadora.
–Aiquenervos!Estoutãoansiosaporcomeçaratrabalhar.Ese
eunãodoucontadorecado?–perguntouRosarinhoansiosamente.
–Vaisdar,vaisverquesim.Mantém-tehumilde,ouvecomatenção,
decertezaqueninguémtevaipôratrabalharsemteexplicarem
bemaquiloquetensparafazer–Acalmou-aamãe.
Rosarinho,roíaumaunha,comosolhossonhadores,aimaginaro
quelheestariareservado.
–Eunãotepossodarconselhos,porquenuncatrabalheipara
ninguém–disseEma.
–Nemeu–continuouamãe–noentanto,pensoqueemqualquer
trabalhooqueseexigeérespeito,bomcaráctereresponsabilidade.
Quandonãosouberescomosefazalgumacoisa,ounãotiveres
percebidoàprimeiraexplicação,tornasaperguntar.Émelhor
perguntaresváriasvezes,doquefazeresasneiras.Maseuseique
vaisdar-tebem.Tenhomuitoorgulhoemvocês,têmasduasmuita
maturidade–disseIsadora,olhandoasduasfilhasnosolhos.
–Eemmim,mamã,nãotensorgulho?–PerguntouJoãocomuma
pontadeciúmes.
–Claroquetenho,meuamor!Tuésonossopequenopríncipe,um
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meninobom emuitoresponsável–disseamãedando-lheum
abraço.
–Rosarinho,agorajámepodescomprarumbrinquedodevezem
quandonãoé?Jávaisganhardinheiro!–perguntouJoãocomar
demalandro.
–Achoquesim,seteportaresbem,podeserquesim!–disse
Rosário, piscando-lhe o olho e sorrindo. Sentia-se feliz,
imensamentefeliz,porircomeçaratrabalharembreve.
Quandoterminaram,RosáriofoicomEmaeJoãoparaaloja,pois
Ematinhamuitasencomendaseelessemprepodiam “daruma
mãozinha”.
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CapítuloXI

Isadoratinhatrintaecincoanos,masaparentavamenos,quando
saíacom osfilhosninguém acreditavaqueeram seusfilhos,
pareciamtodosirmãos.
Eramuitobonita,costumavamdizer-lhequetinha“caradesanta”.
Usavaoscabeloscompridospelomeiodascostas,muitasvezes
apanhadoemrabo-de-cavalo,tinhaosolhosgrandescastanhose
profundos,umabocamuitobem desenhada,queescondiauns
dentesperfeitos,onarizerarectoeasmaçãsdorostomuito
acentuadas.Tinha“ardeprincesa”.
Isadoratinhanascidonoseiodeumafamíliadecomerciantes
burgueses,quepossuíamumestabelecimentodestinadoàvenda
decharcutariaefrutasnosarredoresdeLisboa.Tinhadoisirmãos,
alémdela,umrapazeumarapariga,comdoisanosdediferença
entrecadaum,oirmãoeraomaisvelho,chamava-seArmandoe
possuía uma Ervanária,a irmã mais nova,Augusta,era
fisioterapeuta.
DesdecriançaqueIsadoraouvirafalardefenómenosparanormais
nasuafamília,edesdebebéquelheestavavaticinadoodestinode
bruxa.
Quandonasceu,foium partomuitodemoradoedifícil,játodos
pensavamqueelaouamãenãoiriamsobreviver.
Desdeessediaeatéaosseismesesdeidade,nãodeuumanoite
dedescansoaospais,queemagreciamaolhosvistosesesentiam
cadavezmaissem forças,atéqueapósinúmerosconselhose
pressõesporpartedafamília,resolveramlevá-laaumacurandeira,
mulherdecréditosfirmadosnaterriolaondevivia,queabenzeu
comtoucinhoeumóleoespecialedisseaospais,queameninaa
partirdaíiriadescansar,masquepossuíapoderesmediúnicose
quandofossemulherosiriadesenvolver.
Desdeentãoabebé,quejáempequenaeraumdeslumbramento,
passouadormirasnoitestodasseguidaseospaispuderam
recuperarasforçasperdidas,noentantohabituaram-seaveros
aparelhoseléctricosaligarem-sesemninguémlhesmexer,devez
em quandoasloiçaspartiam-senoarmário,ouviam estalospela
casa,oupuraesimplesmenteasluzesapagavam-seeacendiam-
sesemqueninguémlhestocasse.
Atéaosdezanos,Isadoraeraumperfeitodiabrete,nadaparavaao
pédela,faziatodootipodediabruras,pondoocabeloem péa
todososadultos,noentantoeraamaiorprotectoradosirmãos,
defendia-oscomunhasedentesdetodososquequisessemfazer-
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lhesmal,atémesmooirmãosendomaisvelho,contavacom a
pequenaevalenteIsadoraparaodefender.
Quandoseenervavaficavacomumaforçasobrenatural,osolhos
pareciamsair-lhedasórbitaseumapalidezaterradorainundava-
lheaface,sendocapazdelevantarpesoscomodobrodoseueaté
mesmoosadultosseviamaflitosparaaconseguircontrolar.
Apartirdosonzeanos,quandosetornouumamulherzinha,os
seusímpetoscomeçaramaacalmar,tornou-secoquete,àmedida
queobservavaoseucorpoatransformar-se.Comestaidade,jáos
primeirosrapazes,maisvelhosqueela,começavamafazer-lhea
corte,julgando-amuitomaisvelhadoquenarealidadeera,devido
àsformasquecomeçavam adesenhar-lheocorpocom grande
rapidez.
Aindatinhaosseusataquesdecóleraperantealgumasituação
queconsiderasseinjusta,masoseuespíritocomeçavalentamente
aapaziguar-se.
Aosquinzeanosperdeu-sedeamoresporumcolegadaescola,de
seunomeAfonso,eum anodepoiscasou-se,depoisdeospais
teremassinadoumaautorização,vistoqueaindaeramenor,afim
deevitarem umadesgraça,deverem afilhacasadacom a
virgindadejáperdida.
Osprimeirosanosforamfelizes,eramambosmuitonovos,Afonso
tinhamaisdoisanosqueIsadora,eraquasecomobrincaràs
casinhascomasduasfilhasafazeremdebonecas.
Afonsocontinuouaestudar,estavaatirarumcursodelínguas,ao
mesmotempoqueiadandoaulasao1ºcicloeumasexplicações
emcasa,Isadoraficavaemcasaatomarcontadasfilhas.
Ospaisdeambos,davamumagrandeajuda,fossenasdespesas
dacasa,fossecomaalimentaçãoeeramelesquepraticamente
vestiamecalçavamasnetas.
Lentamente foi-se abrindo um fosso entre ambos,Isadora
começavaasaturar-sedeestarsempremetidaentrequatro
paredescom asfilhas,asuavidaeratratardacasa,cozinhar,
brincarcomasfilhasepoucomais.Afonsoembrenhava-secada
vezmaisnoslivrosenapreparaçãodasaulas.
Asluzesem casacontinuavam aacender-seeaapagar-seeos
aparelhosaligarem-sesozinhos,Afonsojáestavahabituado,
parecianem darporisso,sabiaahistóriadafamíliadeIsadora,
masnãoeracrentenessascoisas,porissonãodavaqualquer
ênfaseaessesacontecimentos.Aindaquefossedefactoalguma
coisa,desdequeamulhernãoaprofundassetudoiabem.
Devezemquandotinhamdiscussões,masacabavamsempreem
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reconciliação,comAfonsoapassarmaistempoemcasaeIsadora
atentarlevarasuavidaabomporto,emborapressentissequeum
diaaquiloiriarebentar,faltava-lhealgo,quenãosabiabemoquê,
sentiaum vazioenormeemuitasvezeschoravasem razão
aparente.
Asmeninasforam-secriandoecomeçandoasermaisautónomas,
atéquenasceuaquelepequenorapazinho,aquemderamonome
deJoão.
Joãoeraumbebélindoerechonchudo,estavasemprerisonhoe
estendiaosbracitosgorduchosaquemquerquelhospedisse,as
irmãstratavamdelecomosefosseoseuboneco,mudavam-lheas
fraldas,davam-lheosbiberõeseperfumavam-nodacabeçaaos
pés,depoisenvolviam-nonosseusbracinhosenquantocom as
suasvozesinfantiscriavamumcoroparaoembalar.Organizavam
grandesbrincadeirasedeixavam-noseroherói,porissoJoão
cresciafeliz,amparadoeamadonaquelafamíliadetrêsmães.
Quandoaosseisanos,Joãoentrouparaaescolaprimária,deu-seo
descalabroqueIsadoraandavaaprevertantosanosantes.
As crianças já subsistiam praticamente sozinhas,as irmãs
amparavamoirmãoemtudooqueeraprecisoeIsadorasentia-se
cadavezmaisdeprimida,um diaconvidadaporumaamiga
deslocou-seaumterreirodemãedesanto.
Játinhaouvidofalar,masnuncaseatreveraairanenhum,atéque
naquelediaresolveuirlá,paraversetinhamláalgumremédiopara
assuasdoresdealma.
Nessediapreparouosfilhosparaescola,comosenadafosse,
despediu-sedomaridodaformahabitual,comomesmobeijode
todososanosanteriores.
Depoistomouduche,maquilhou-secom omesmocuidadocom
queofaziatodasasmanhãs(independentementedesairounãode
casa),vestiuumasaiacompridaelargaàsfloresem tonsde
vermelho,amareloebrancoeumablusabranca,calçouumas
sandáliasdeamarrarnapernavermelhas,eporfimperfumou-se
comoseuhabitualperfumedearomaacravo.
Ajeitouascamas,lavoualoiçadopequeno-almoçoefoi-sedeitar
umpouconosofáaouvirumdiscodemúsicabrasileira,queela
tantoapreciava,enquantoesperavapelaamiga.
Às10.30empontotocaramàcampainha,Isadorasorriu,todosos
amigossabiam comoeraimportanteparaelaapontualidade,
cumprimentaram-secomdoisbeijosnafaceeseguiramviagemno
carrodaamiga,poisIsadoranãotinhaaindatidoaoportunidadede
tiraracartadecondução.
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OterreirodaDonaJucaficavaacercade15kmdacasadeIsadora,
atravessaram aVila,seguiram pelaestradanacionalecortaram,
porum caminhodeterrabatida,ladeadoporarbustoseárvores
dosdoislados,ocaminhoencontrava-seembastantemauestado,
peloqueocarronãoparavadedarsaltos,Isadorasentia-se
ansiosa,nãosabiabemoqueiaencontrar,massentiaquetalvez
aliencontrasseocaminhoparaasuasalvação.
Umpoucomaisàfrenteavistouumacasatérreatodabranca,com
otelhadovermelhoeapoucomaisdecinquentametrosduas
outrascasasmaispequenas,percebeuquepertenciamàmesma
pessoa,porquehaviaumaenormecercademadeiraacircundá-las.
Cáforahaviavárioscães,eumacapoeirabemgrande,comcerca
demeiacentenadegalinhas.
Saíramdoautomóvelcomoscãesarodeá-lasportodososlados,
farejando-aseabanandoosrabos,estavam habituadosaver
chegardesconhecidostodososdias.
Dirigiram-seàcasamaior,aomesmotempoqueDonaJuca
aparecianaombreiradaportaparaassaudar,eraumanegra
enorme,altaemuitobemfornecidadecarnes,tinhaumacarade
luacheiaabertanumsorrisoquelheiluminavaosolhos,negrose
profundos,apareceudebraçosabertos,estreitandoIsadoranum
abraçofofocomoumcolchãodepenas,aomesmotempoquelhe
depositavaumbeijonaface.
Traziavestidaumasaiarodadadebaianaatéaospésdecor
brancaeumablusanamesmacorquelhetapavaasaiaatéao
rabo,tinhaumturbantebranconacabeçaeaopescoço,traziauma
imensidãodecolaresdeváriascores,ospésestavamdescalços,
comasenormesunhaspintadasdevermelho.
–Sejamuitobem-vindaminhafilha,esperoqueaquiencontrea
pazqueprocuraparaosseustormentos…
Isadora,olhouparaaamiga,quelhepiscouoolho,aomesmo
tempoquecumprimentavaDonaJuca.
Amãedesantoconvidou-asaentrar,depoisdirigindo-asauma
salinhapediu-lhesparasesentarem.Sentando-seelaprópriaem
seguida,numimensocadeirãodevergaemfrenteaumasecretária
demadeiraescuraondehaviaumagrandecestadepalharedonda
ebaixa,cobertaporumpanodelinhobranco,debruadoarenda,lá
dentroestavambúziosdeváriostamanhosetonalidades.
DonaJucaagarrounosbúzios,comasduasmãosencostando-os
àtesta,depoissacudiu-oscomasmãosemconchaváriasvezes
atéqueoslargoudentrodacesta,observou-os,aomesmotempo
queoseusemblantesealterava,fixandoIsadoracomoolhar:
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–Parabéns!Tem unsguiasmuitofortes!–disse,visivelmente
impressionada.
–Sim?–PerguntouIsadora,olhando-acomumcertoreceio,enão
percebendomuitobemoqueaquiloquereriadizer.
–Éverdade,meuamor!Éraro,vero“jogo”queaquivejo–
continuouDonaJuca.
Isadoramantinha-seexpectante,àesperademaisinformações.
–Vaicomeçaratrabalharembreve–tornouDonaJuca.
–Asério?Em quê?–PerguntouIsadora,arregalandoosolhos,
poisatéaínãoexerceraqualquerprofissãoenãolheocorrianada
aquepudessededicar-se.
–Aisto,minhaquerida,ao“santo”–replicouDonaJucadeforma
lacónica.
–Masnãosepreocupe–dissequerendoapaziguá-la–tudoisto
estavanoseudestino,euvouajudá-laa“desenvolver-se”easua
vidavaisofrerumagrandemudançaapartirdeagora.
Isadora,inspirou,pareciaquelheestavaafaltaroar.
–Mudança?Masquetipodemudança?–Perguntouansiosa.
–Aseutempooverá,masseráumamudançapositiva,podetera
certezaqueéparamelhor!–Respondeu,rindoepondoàvistaos
seusalvosdentes.
“Pois,parapiortambémnãopodiaser!Piordoquemesintoneste
momento,eraimpossível.Estoumesmoachegaraomeulimite”–
PensouIsadora.
–Possofazer-lheumapergunta?–InquiriuIsadora.
–Façaofavor!Éparaissoqueaquiestou!–respondeuDonaJuca,
abrindoosseusenormesbraços.
–Queriasabersevaicorrertudobemcomosmeusfilhos…
MaisumavezDonaJucaagarrounosbúzios,encostou-osàtesta,
comoqueaformularaperguntaedepoisagitou-osváriasvezes
comasmãosemconchaelançou-osdentrodocestodeverga.
–Parabéns,maisumavez!Temunsbonsfilhoseaindavãotrazer-
lhegrandesalegrias.Erespondendoàsuapergunta:Sim,estátudo
bem evaicorrertudobem com osseusfilhos–Respondeu,
sorrindo.
Depoisdeu-lheindicaçõesdecomodeveriaprocederedespediram-
se.
DaliaquinzediasIsadoradeveriavoltarparacomeçaraaprendere
adesenvolverasuaespiritualidade.
Isadorafoiparacasaequandoosfilhoseomaridochegaram
anuncioucom arsolene,quedurantetrêsdiasiriaestarfechada
numquartoequeaúnicacoisaqueiriacomerseriaumacanjade
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galo(queDonaJucalhetinhadado)queestavaapreparar.
Duranteessestrêsdiasnãopoderiafalarcomninguém,peloque
setinhamalgumassuntoatratarofizessemnessemomentoou
entãoteriamdeesperar.
Explicou-lhesresumidamenteoquesetinhapassado,eosfilhose
marido olhavam-na com arincrédulo,pensando que tinha
enlouquecidodevez.
Passadosdoismeses,omaridonãoaguentoumaisefoi-seembora,
recebeuumapropostaparairparaaAlemanhadaraulasnuma
comunidadeportuguesaenempensouduasvezes.
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CapítuloXII

MalHumbertopôsumpénasuaterra,vislumbrouaolonge,atrás
deumportãoquedavaacessoaoaeroporto,montanhasdebraços
noar,aomesmotempoqueouviaasvozitasdossobrinhos
esganiçando-seachamá-lo.
Sorriuaomesmotempoqueaspiravaaquelearpuro,quentee
húmido,encheuopeitodearefechouosolhos,paraeternizar
aquelemomentonapartemaisrecônditadasuamemória.
Depoisdirigiu-secom ospais,aointeriordoaeroportoafim de
esperarempelasmalas,queeramapenasduas.
Foiandandocom passoapressado,malcontendoaânsiade
abraçardenovoosirmãosedetornaraentraremcasadeseus
pais(sim,poiselejánãoasentiacomosua).
Ossobrinhosludibriandoasegurança,conseguiraminfiltrar-sena
salaondeospassageirosaguardavam pelasbagagens,saltando
aopescoçodotio,fazendoperguntas,todosaomesmotempo.
Humbertoperdiaonorte,zonzocom tantabarafunda,masfeliz,
imensamentefeliz…
Quandosaiuparaasaladeespera,foiumaamálgamadeabraços,
beijos,lágrimas,risoseperguntas,queoesperavam.Queriam
sabertudo,contar-lhetudo,aproveitartodososmomentosque
iriampassarjuntos.
Dirigiram-seaocarrodoirmão,ondeacomodaram asmalas,e
iniciaram aviagem em direcçãoacasa,num cortejo,quefazia
lembrarumcasamento.
Duranteaviagem,Humbertomalfalava,absorvidopelapaisagem
quepassavadiantedosseusolhos,ashortênsiasaindaestavam
em flor,algumasjáperdendooseuesplendor,osseusnovelões
azuisecor-de-rosatombavamemcachosparaaestrada,formando
um corredordefloresporondeoscarrospassavam,oscampos
estavam verdejantescom osanimaispastandolanguidamente,
alheiosatudo àsuavolta.Maisàfrenteum homenzarrão
conduzindoumamanadadevacas,poucodepoisum homem já
velhonumacarroçaatreladaaum burro.O cheiroaflores,
contrastavacom ocheiroaestrumefresco,quedepoissecaria,
paratornaraadubaraquelesmaravilhososprados,aolonge
vislumbravaomar,aquelaimensidãodeáguasalgada,semaqual
umaçorianonãoconsegueviver.
Aochegaremàportadecasa,Humbertoconstatouqueamesma
tinhasidopintadadefresco,asparedesestavam brancaseas
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portadasdasjanelaseporta,devermelho.
Correu a casa toda à procura dealterações,o seu quarto
continuavaintacto,talcomootinhadeixadotrêsmesesantes,a
mesmacolchaecortinadosdelinho,osmesmostapetesfofos,as
mesmasalmofadasfeitasem crochépelamãe,asecretária,a
estantedoslivros,pareciaquetinhaalidormidonodiaanterior.
Aúnicaalteraçãoqueencontroufoiumacolecçãodefotografias
suas,quetinhaenviadoporcorreio,expostasnumaparededa
salinhadeestar.
Ojantarjáestava“alinhavado”,eragalinhaassadanofornocom
batataserecheio,paraasobremesa,cadairmãhaviafeitoumdoce
diferente,cadaummaisdeliciosoqueooutro.
Játinhamdispostováriasmesasnoquintal,demodoaalbergara
famíliacompleta.Ossobrinhoscorriamcomodoidospeloquintal,
destruindoàsuapassagemváriasflores,aoqueospaisralhavam
emandavam-nossossegar.
Humbertosentou-senumdegraudaportaquedavaacessoàcasa
dasmáquinas(eraumpequenoquartonoquintal,ondeestavaa
máquinadelavarroupa,oferecidapelasirmãsàmãe,eotanque).
Asirmãsrodearam-noquerendosabertodosospormenores,desde
asuapartida,tudooquehaviafeito,comoeraavidanocontinente,
eHumbertoláfoirelatandoepondoaconversaemdia,entrerisos
ealgumatristezaquesepercebianosolhosdospais,que
pressentiamqueofilhonãovoltariaaviverali.
Depoisdojantar,apareceram osamigos,quejásabiam dasua
chegada,anotíciadequeHumbertojáláestavapropagou-sede
bocaembocaetodosqueriammatarsaudades.
Duranteosquinzediasdelicença,Humbertonadouemergulhou
naságuastransparentesecálidasdoseumar,vezessemconta,
matou saudadesdafamíliaeamigos,percorreu oscampos
verdejantes,visitoulagoas,tomoubanhonascaldeiras,comeue
bebeutodosospratosequandodeuporsi,estavanahorado
regressoaLisboa.
Despediu-sedetodos,com um apertonopeito,masaomesmo
temporeconfortadoporaquelesdiasdemagiaqueconservava
dentrodesi,eembarcoudenovo…vendoàmedidaqueoaviãose
elevavanoar,osbraçosdafamíliaedosamigosnum acenode
saudades.
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CapítuloXIII

Carlos,esticou-se,procurandotirarcomesforçoachavedecasa
dobolsodafrentedosjeans,tevedepousarossacosnochãopara
oconseguirfazer.Vinhacarregadíssimocomdoissacosemcada
mão.Abriuefechouamãopararestabeleceracirculaçãonos
dedoseabriuaporta.
Malpôsumpéemcasa,ouviuobarulhofuriosodacolherdepaua
batercontraofundoeosladosdapanela.Reconheciatodosos
sonsecheirosquesepassavamnacozinha.
Amãejáestavaafazeramassaparaosrissóis.Erasempreassim
a sua mãe;pediu-lhe que fosse à mercearia compraros
ingredientesquelhefaltavamparaprepararasváriasencomendas
paraodiaseguinteeeletinha-lheditoqueesperasse,quequando
chegasseacasa,depoisaajudariaafazeramassadosrissóis,
porqueeracansativo,masamãe,comosempre,nãotivera
paciênciaparaesperarecomeçarasemele.
Pousouossacosnochãodacozinhaeabraçouamãeportrás
(comofaziaquasesempre).Amãe,levouamãoàtestapara
afastaroscabelosedeu-lheumpequenosafanão.
–Carlos,agoranãopossoparar,senãoafarinhapega-se.
–Deixa,mãe,euagorafaçoisso–disse,tirando-lheacolherde
paudamão,comsuavidade.
Aquiloeracansativo,tinhadebaterafarinhadeencontroaotacho,
atéestasesoltarcompletamente,perderahumidade.
–Achoquejáestá,mãe.
–Ok,entãodeita-aaquiemcimadabancada,paradescansarum
pouco.
Depoisolhandoossacos:
–Trouxestetudo?
–Sim,mastivedeiràmerceariadoSr.Silvaparacomprara
amêndoalaminada,porquenoManita(amerceariaondeiam
habitualmente)nãohavia.
–NãoseioqueéquesepassacomoManita,masultimamente
aquilonãoandaafuncionarmuitobem.Deixamesgotarascoisas,
nãofazemagestãodostock–constatouamãe,comarpensativo.
–Masfizestebem,Carlos,tenhoumaencomendadetrêstartesde
amêndoaeprecisavamesmodasamêndoas–continuouamãe,
sorrindo-lhedocemente.
–Queresqueteajudeafazerqualquercoisa?–perguntouCarlos.
–Arruma-mesóasmerceariasnossítioscertos,paraeudepois
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não “andar às aranhas” e já sabes que não gosto de
“desaustinações”na cozinha,enquanto estou a prepararas
comidas.
Carlossabia;desdepequenoquesehabituaraacozinharcom a
mãeedeprincípio,eram guerrasintermináveisporcausadeele
nãoserorganizado.
“Metejáascascasdeovosnolixo”,“limpaabancada”,“estása
pingargorduraportodoolado”.
Sorriuaolembrar-sedessestempos.
Hácincoanosqueamãeabandonaraoempregoparaficarem
casa.Começaraporfazerbolosdeaniversárioapedidodeamigos
econhecidos,depoisunspastelinhosparaalgumafestadeanose
depoisfoipassandodebocaem boca,atéquecomeçaram a
“choverencomendas”detodososlados.Entãotevedeoptar:ou
davavazãoàsencomendasourecusavaecomeçavaaperder
clientela,comosempregostoudecozinhar,optoupelaprimeira.
Faloucomospatrões,preparoutudoparaensinaràsuasubstituta
otrabalhonoescritórioepassouadedicar-sedealmaecoraçãoàs
encomendaseàfamília.
–Pronto,mãe,jáestátudoarrumadinhocomotugostas,tensa
certezaquenãoqueresqueteajudeaestenderamassaparaos
rissóis?
–Tenhofilho,orecheiojáestápronto,estátudoencaminhado,eu
agoraentretenho-meaquisozinha.Obrigada,porseresassim,
Carlos!–disse,dando-lheumbeijo.
Depoisolhando-onosolhos:
–Estástriste,filho?Parecespensativo.
–Nãomãe,queideia!Deveserdocalorqueapanheinarua–
Respondeu,mentindo.
–Masseprecisaresdefalar,sabesqueeuestousempreaqui–
disseamãe,tentandoler-lheossentimentos.
–Eusei,mãezinha–disseabraçando-a.
–Vouumbocadinhoparaomeuquarto,estudarapeçaqueandoa
ensaiar,ok?Masseprecisaresdemim,chama!
–Estábem,filho,obrigada.
TodososdiasdavagraçasaDeuspelosfilhosemaridoquetinha,
sentia-seabençoadapelasuafamília.Tantasfamíliascheiasde
problemasdesaúde,osfilhosmetiam-senasdrogas,problemas
financeiros,casaisquenãoseentendiam.ElesgraçasaDeus,
davam-setodosbem,viviamconfortavelmenteeeramsaudáveis.
Carlosfoiparaoseuquarto,alieraoseurefúgio,oseusantuário.
Oquartocheiravaaincensodejasmim,desdecriançaqueadorava
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queimarincensos,tinha-osdetodososcheiros,achavaquese
tinhahabituadoàquelescheirosemcasadeRosarinhoedeEma,já
queláhaviasemprequeimadoresdeincensoacesoseespalhados
portodaacasa.
Abriuaportadavaranda,estavaumcalorabrasadorparaumdia
deJunho,adoravaasuavaranda,eragrandeeeletinhatapadoo
varandimatodaavoltacomcanasdebambu,deformaatermais
privacidadeemrelaçãoaosvizinhoseaquempassavanarua.
Doladoesquerdotinhaumcadeirãodevergacobertocomfofas
almofadasazuis.Alémdissotinhaváriasalmofadasdispostaspelo
chão,almofadasdetodasascores,porqueelesempreadorou
cores,nãogostavadenadaapretoebranco,gostavadelaranja,
amarelo,azul,verde,todasascoresdoarco-íris.Aoladodo
cadeirãoficavaumamesinhapequenatambém em verga,com
tampoem vidro,eporcimadesteumavelacontramosquitos.
Tinhaaindaumchapéu-de-solamarelo,comfranjasbrancas.
Sentou-senocadeirãoaobservararua.Umanuvem detristeza
toldou-lheoolhar,aolembrar-sedoquetinhaouvidohápouco,
quandotinhaidoàmercearia.
Umgrupodemiúdosagritaremcoroaoutromiúdoqueestavaao
cimodeumasescadas:
“–Olhaogay,lávaiogay!Olhaogay,lávaiogay”–tinham
repetidoistovezessem conta,comoseestivessem acantar
algumacançãoemvoga.
Aoolharparaocimodaquelasescadastinhareconhecidooolhar
domiúdo.
Reconheceuamesmador,queeleconheciatãobem,aqueleolhar
deincredibilidadeperanteamaldadedosoutros,aqueleolhar
suplicanteparaqueparassem.
Queriamandarcalarosmiúdos,masnãolhesaiuumúnicosomda
boca,masqueriaprincipalmenteabraçaraquelacriança,quenão
teriamaisquenoveoudezanos,edizer-lhequeumdiatudoiria
melhorar,queiriachegarodiaem queaquelaspalavrasjánão
iriamferi-lotanto.Hão-detersemprealgumresquíciodelembrança
nele,masjánãovaidesejarmorreroudesaparecerdafacedaterra.
Reviu-seasipróprioemcriança:aoprincípio,porvoltadosseteou
oitoanos,pensavaqueeradiferentedetodaagente,pensouque
nãohavianinguém nomundoquesentisseomesmoqueele,
interrogava-seconstantementeporqueéqueterianascido,seera
paraserdiferentedetodos,preferianuncaternascido.
Lembrou-sedaprimeiravezquelhechamaram“gay”,foino1ºano,
naescolaprimária.Iaeleacaminhodacasadebanhoquandoum
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miúdodoquartoanolhebarrouaporta,dizendo:“Aquinãoentram
gays”.Ficaraperplexoepensativo,aolharparaomiúdo,apensar
noqueaquiloquereriadizer.
Sentiu-semagoado,com aquelapalavraenem sabiaexplicar
porquê.
Quandofoiparacasa,contouàmãeoincidenteeperguntouoque
queriadizeraquilo.Lembrava-sebemdoolhardeafliçãocomquea
mãeoolhoueexplicou-lhequeum“gay”éumhomemquegostade
outrohomem;ousejaassim comoamãegostavadopai,havia
pessoasquegostavamdepessoasdomesmosexo,homensque
gostavam dehomensparacasaremulheresquegostavam de
mulheres.
Lembrou-sedaconfusãoqueaquilolhefezedeterditoàmãe:“Oh
mãe,maseugostoédemeninas,eleséquesóbrincamcomos
rapazes,porissoeleséquedevem sergays”.Amãesorriue
concordoucom ele,abraçando-oedizendo-lheparanãopensar
maisnisso.Essesmiúdoserammaldososenãodevialigaraesse
tipodecomentários.
Limpouumalágrima,queteimosamentelheescapoudoolho,
porquehabitualmenteagorajánãochorava,acouraçaquetinha
conseguidoàcustadetantosanosdesofrimento,eraagoramuito
maisdura.
Quantasvezessesentounochãodaquelamesmavaranda,ànoite
aolharparaocéueparaasestrelas,chorandoeperguntandoa
Deusporqueofezassim?Porquêele?Porquê?
Porvoltadosdozeoutrezeanoscomeçouasentir-seatraídopor
outrosrapazes.
Sabiaquenuncapoderiademonstrar,nuncapoderiafazercomoas
suasamigascoquetes,olhinhosaosrapazesdequemgostavam.
Porqueumacoisa,eraumamiúdamesmoquefossefeiaegorda
gostardealgumrapaz,esim,claroqueagozavamegritavamalto
queelagostavadele.Outracoisacompletamentediferenteseria
elemostrar-seapaixonadoporumrapaz,decertezaqueatéeram
capazesdelhebater.Eracomosefosseumaofensaparaooutro
terum“paneleiro”apaixonadoporele!
Não,elenuncapoderiademonstrarosseussentimentos;pelo
contrárioàsvezesatéembirravadepropósitocom oobjectoda
suapaixão,sóparadisfarçaretambém porraiva,porsaberque
nuncapoderiaserelepróprio.
Tinhadeestarconstantementeconcentrado,nãofossefazerum
gestomaisamaricado…(sorriucomtristeza,limpandoaslágrimas
comascostasdasmãos).
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Sabiabemquefalavamnassuascostas,nassuascostaseàsua
frente!Quantosnomeshaveriaparaoshomossexuais?Paneleiro,
maricas,gay,boiola,rabeta,cagapradentro,veado,lula,enfim,
eramtantosquenemvaliaapenaenumerá-lostodos.
Jáostinhaouvidochamarem-notodos.
Aoprincípio,quandolhechamavamessesnomes,chegavaacasa
edesmanchava-seemlágrimasnosbraçosdamãe.Masdepois,
lentamente,foiganhandoumacouraça,foipercebendoquenão
estavasozinhonomundo,haviamuitosasofrermuitomaisqueele
ealém dissonãoqueriaestarsempreaafligiramãe;viabem o
estadoemqueissoadeixava.
PorexemplooJaime,ummiúdodasuaescola,paraaído7ºano,
essemiúdo,tinhaunstrejeitosquetopava-seàléguaqueera
homossexualeosoutrosnãolhedavam descanso.Num diade
carnaval,apareceunaescolacompletamentevestidoderaparigaa
abanarasancasecomasmãosarqueadas.Foiperseguidopela
escolainteiraachamar-lhe:
“Paneleiro!Paneleiro!”Eopiorfoiquandochegouacasa.Ouviu
dizerqueopailhedeuumatareiadecinto,aomesmotempoqueo
chamava“paneleiro”.
Coitado,pensouCarlos,oqueseráfeitodoJaime?
“–Oquemevaleramforamasamizades–pensoucomamargura.
SenãofossemaRosarinho,aEmaaAlexandraeaCarlota,nãosei
oqueteriasidofeitodemim”.Elasestavamsemprelá,prontasa
defendê-lo,encobrindomuitasvezesoquelhechamavam nas
costasequeeletinhafingidoquenãotinhaouvido,desvalorizando
cadahumilhação,abraçando-oeconvidando-oairacasadelas,já
quenenhumrapazoconvidava.
Oqueéqueelesachavam?Queeleassimqueviaumrapaz,queria
andarcomele,queficavalogoapaixonado?Sãotãoestúpidos…–
pensou,abanandoacabeça.
Eleeraum serhumanoigualaosoutros,com gostos,com
preferências,élógicoquemesmosendogay,nãoiriaapaixonar-se
porqualquerrapaz,assimcomoqualquerrapariganãoseapaixona
portodososrapazesouvice-versa…enfim,podeserqueumdia
entendam.
Lembrou-sedeMartinLutherKingedoseucélebrediscurso,que
tinhaouvidonatelevisão.“Talcomoele,eutambém tenhoum
sonho:elesonhavaqueumdiaaspessoasseriamjulgadaspela
qualidadedoseucarácterenãopelacordapele;eutenhoo
mesmosonhomasemrelaçãoàorientaçãosexual”.
Paraopainãofoifácil,talveznuncaosejaparanenhumafamília,
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porquetudooqueédiferentecustaumpoucoaassimilar.Embora
sentissequeamavaofilho,eracomosetivessesidoferidonasua
própriamasculinidade.Aqueleser,umaextensãodesipróprioera
homossexual!
Quantasvezeslheveioàcabeçaquandogozavanaescolacom
miúdosparecidoscomofilho,emesmodepois,entrecolegasde
trabalho,quantasvezeslançoupiadinhasmaldosas?Aoprincípio
parecia-lheumcastigo…depoisdeintermináveisconversascoma
mulher,começoulentamenteaaceitar.
Nãoéprecisoentender,bastaaceitar.
Sabiaqueofilhosempreforaassim,nãoforanadaquetivessem
feitooucomentadoqueotornouassim,sabiaqueofilhosofria
imensoporserassim,entãoporquenãoaceitar?Porvergonha?
Haveriaamormaiordoqueoamorentrepaisefilhos?Não,para
elenãohavia.
Carlos sorriu ao lembrar-se quando as coisas começaram
realmenteamudarparasi,quandocomeçoulentamenteaaceitar-
secomoera.
Foiaosquinzeanos.
Andavamuitasvezesdeprimido,sentia-seumadesilusãoparao
pai.
Atéqueopairesolveuterumaconversacomele.Sentaram-seos
doisnoseuquartoemcimadacama,defrenteumparaooutro,eo
paicomasduasmãosemcimadosseusombroseolhando-ode
frente,disse-lhe:
–Carlos,gostodeticomoés,aceito-tedamaneiracomoésenão
mudavaumavírgulaemti.Nãoquerosaberseéshétero,seésgay,
ésmeufilhoesóqueroquesejasfeliz.Nãoéofactodeseresgay
ounãoquetedefinecomopessoa,oquetedefineéoteucarácter,
éamaneiracomotratasosoutros,éoamigoqueéseofilhoque
és.
Depois,opaiabraçou-oechoraramosdoisagarradosumaooutro.
Desdeessedia,tudosetornoumaisleveedepoisquefoiparaa
escoladeteatroeprincipalmentedepoisqueconheceuoLuis,que
éumdosatores,jánãovêavidadamesmaforma.
Sabequeestáapaixonadopelocolegaesentequetambémnãolhe
éindiferente.
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CapítuloXIV

Rosário,tinhaprogramadoodespertadorparaas7.50,entravano
jornalàs9.30m enãoqueriademaneiranenhumaatrasar-seno
seuprimeirodiadetrabalho.
Tomouumduche,vestiuumvestido“caqui”pelojoelho,maquilhou-
secom rímel,perfumou-se,tomouopequeno-almoçoesaiude
casa.
Chegouàportadojornalàs9.00,aproveitandoparairbeberum
caféantesedepoisresolveusubir.
Abriu-lheaporta,amesmasenhoraqueatinharecebidonodiada
entrevista.Levou-a até à sala da redacção,indicando-lhe a
secretáriaondeseiriasentar.Alémdasua,haviaoutrasseis.
Assecretáriastinhamostamposcinzentos,comblocosdegavetas
deum doslados.Ascadeiraseram também cinzentas,com o
tecidojáumpoucocossado.
Nasparedeshaviaposters,“dizeres”escritos,eem cimade
algumassecretárias,fotografiasdecrianças,queRosárioconcluiu
seremdosfilhosdessaspessoas.
Aolongodoparapeitodajanelaestavamdispostosalternadamente
vasosvermelhoseamareloscompequenasflores.
Haviaaindaumfax,impressoraefotocopiadoraeemcimadeuma
secretária vazia estava um molho de jornais e dicionários
portugueseseestrangeiros.
Porvoltadas9.30mcomeçaramachegarosseuscolegas,quea
foramcumprimentandoedesejandoboasortenonovotrabalho.
Rosáriosentia-seumpoucoperdida,nãolhetinhamdadotrabalho
parafazer,eporissoentretinha-seaveraazáfamadosoutros,
eram10.40m,quandofinalmentechegouodirectordojornal,erao
mesmosujeitoqueahaviaentrevistado,cumprimentaram-sede
novo,chamava-seJacintoMartins.
Jacintotinhaquarentaetrêsanos,eradivorciado,paideumfilho,
alto,bemconstituídoetinhaunsolhosverdeslindíssimos.Andava
semprecomocachimbonocantodaboca,presonosdenteseà
medidaquelheiaexplicandoofuncionamentodojornal,soltava
grandesbaforadasdefumoqueimpregnavamoarcomcheiroa
caramelo.
ExplicouaRosárioqueamaiorpartedasnotíciasnãoprovinham
atravésdeentrevistasouconferências,comoelapensava,massim
atravésdasagênciasnoticiosas:LUSAeFrancePress,quedepois
eraprecisotrataredesenvolvercommaispormenores.
Levou-anumavisitaguiadaatéaoestúdiodofotógrafo,que
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cheiravaaquímicosetinhaumagrandequantidadedefotos
expostas,depoisatéàsaladospaginadores,eraaliquesepunham
osartigosem formatodejornal,depoissaíam dalieiam paraa
gráfica,ondefinalmenteeramimpressosempapel.
O jornaleraum semanárioepossuíaumarubrica,chamada
“Contos”,inicialmenteRosarinhoiriaessencialmentededicar-sea
escreverpequenashistóriasparapreencheraqueleespaço,como
tempo,acompanhariaosoutrosjornalistasementrevistas,paraver
comoseprocessavam.
Aolongodassemanasseguintes,Rosáriotrabalhoucom afinco
noscontos,ashistóriasqueduranteanoseanoslhetinham
povoadoocérebro,brotavam paraopapel,com umafluidez
extraordinária.
Apassoepassoganhouorespeitoeadmiraçãodoscolegas,
quasetodasassemanasrecebiamcartasoutelefonemasaelogiar
arubricapelaqualelaeraresponsável.
Passadosdoismesesedepoisdejáteracompanhadooutros
colegasem entrevistasereportagens,Jacintoachouqueela
estavapreparadaparairsozinha,calhou-lheirentrevistaruma
famíliamuitopobre,quevivianumbarracãonaperiferiadacidade.
Aoregressaraojornal,depoisdefeitaareportagem,Rosarinhomal
falava,estavapálidaeangustiada,sentou-seaocomputadorecom
amesmavelocidadequebatianasteclas,brotavamlágrimasdos
seusolhos.Ahistóriatevetalimpactonaopiniãopública,queuma
semanadepoisafamíliapobrejátinhaumacasaetodaagentese
solidarizavaparaosajudar,fossecom alimentos,mobíliasou
electrodomésticos.
Comotempo,RosárioeJacintoforam-setornandoamigos.Jacinto
desabafavacom aamiga,queapesardadiferençadeidades,o
compreendiadevidoàsuamaturidade.
Rosáriopartilhavacom eletambém osseusanseiosefoi-lhe
contandoasuavida,inclusiveaoqueamãesededicava,eaos
estranhosfenómenosquedesdequeseconheciaaconteciamna
suacasa.
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CapítuloXV

Alexandraabriuumolhoestremunhada,algoaacordara,apurouo
ouvido,reconhecendooapitodacarrinhadopão–Ok,estouna
casadosavós–pensouaindaensonada,espreguiçou-seeolhou
paraorelógioquetinhadeixadonamesinhadecabeceira–9.15!
Caramba!Dormiradurantedozehorasseguidas!Ouviuosavóslá
foraeresolveulevantar-se,pegounosacoquetrouxeracom a
roupaedirigiu-separaacasadebanho.
Aopassarpelasalaparaacasadebanho,viuaavó,queestavade
rodadofogão.
–Bomdia,Xaninha!Dormistebem,filha?
–Bomdia,vó!Dormicomohámuitotemponãodormia,deveser
doardocampo–respondeuarir.
–Aquinãoháinsóniasqueresistam,despacha-teparavirestomar
opequeno–almoço,jáaquitenspãozinhoquenteeleite.
–Ok,vó,vousótomarumducherápidoevoltojá.
Nacasadebanho,despiu-seemirou-senoespelho:estavade
factomuitomaismagra,noentantosabiaquenãoeraanoréctica,
estavafartadeverprogramassobreissonatelevisão,esabiaque
asanorécticasnuncasevêem talcomosão,emboraestejam
macérrimascontinuam aachar-segordas.Elasabiabem que
estavamagraeatégostavadeestarassim,duranteanosfoi
cheiinhaegostavamaisdoseucorpoagora;bem,maisumquilo
oudoistambémnãolhefariammal.
Meteu-sedebaixodochuveiro,deixandoaáguamornalentamente
percorrer-lheocorpo,inclinouacabeçaparatrás,massajandoo
cabeloesentindoaáguanacara,lembrou-sedamãeedoquelhe
dissera,imaginoutodasassuastristezasairpeloraloabaixo.
Ensaboou-se,lavouocabelocom champôdeervas,omesmo
champôqueaavóusavadesdeháanos,éporissoquehácheiros
quenuncamudamenostrazemtantasrecordações.
Podia estarna China,que se lhe dessem aquele champô,
reconhecê-lo-iaimediatamentecomoochampôdacasadaavó.
Retiroutodaaespumaeverificouquenãotinhaamaciadorparao
cabelo–poisclaro–pensou,aavónãousaamaciador.Abriua
cortinaeespreitouparacimadaprateleiraemfrente,viuláofrasco
deamaciadorquetinhadeixadonasuaúltimaestadialáemcasa.
Foiem bicosdepésbuscá-loeregressouàbanheira,pôso
amaciador,massajouocabeloeporfim retirou-ocom bastante
água.Depoisenrolouumatoalhaàvoltadacabeça,secouocorpo,
passouumpoucodocremeníveadaavónaspernas,tinhavistoa



61

latinhaazulquandoforabuscaroamaciadoresentiuvontadede
tornarausá-locomoquandoeracriançaepassavaaliasférias,
agora habitualmente usava outro tipo de hidratantes mais
modernosemenosespessos.
Vestiu-se,retirandodosacodaroupa,umasaiacompridaroxade
algodão(estiloindiana),umablusapreta,umassandáliasdecouro
comtiraseumdosseuscolarescoloridos.
Depoiscomumatoalha,secouochãodacasadebanhoepô-lano
cestodaroupasuja.
Foitomaropequeno-almoço,aindacomatoalhaenroladaàvolta
dacabeça.
–Oteupaiontemligou,jáestavasadormir–Informouaavó.
–Uhuh–respondeu,comabocacheiacomumbocadodepão
comqueijodecabra,osseusolhosencararamosdaavó,tentando
perceberseopaiteriacontadoalgodoquesetinhapassadoem
casa.Decertezaqueopaijásabia,amãedeviater-lhecontadoo
queeladissera.
–Queriasabersetinhaschegadobem,emandaram-tebeijinhos–
respondeuaavócomamaiordasnaturalidades.
“Mandaram-te”–aquelapalavraficouaecoar-lhenacabeça,será
queamãetambémlhosmandara,ouaavósubentenderaqueos
beijinhoseramdosdois?Nãoquisperguntardirectamenteàavóe
porissonãodissemaisnada,continuandoacomeremsilêncio.
Quandoterminou,lavoualouçaquetinhausadoepô-laaescorrer
noescorredorqueestavaem cimadabancadaaoladodolava-
louças.
Deuumbeijinhoàavó,eraengraçadocomocomaavónãotinha
problemaemdemonstraçõesdecarinhoecomamãeraramente
lhedavaumbeijo.
Bem,beijava-amuitasvezes,aliástodososdias,quandoiaparaa
escolaouquandovinha.Oqueelanãofaziaerademonstraçõesde
carinhoespontâneas,dotipodeabraçaroubeijaramãesemter
motivo.Àsvezesatésentiavontadedefazê-lo,masnoúltimo
instantedetinha-se,comosealgoaimpedisse.
Em criançanãoeraassim –pensou–abraçavamuitasvezesa
mãeedava-lhebeijinhos,semestalhospedirediziaquegostava
delaetodasessascoisasqueascriançashabitualmentefazem.
Foisóporvoltadosdezouonzeanosqueaquilocomeçou,quando
amãequeriacontinuaraescolher-lhearoupa,aescolher-lheos
amigos,aescolher-lheocortedecabelo,aescolher-lheacomidae
aquantidadequetinhadecomer,aescolher-lheavida…
–Vó,precisadeajudaparaalgumacoisa?
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–Não,filha,vaidarumavoltinha,vercomoestãoasvistas…
–Ok,vousópentear-meejávou,masnãomedemoro,porissose
aavóprecisardeajudaparaalgumacoisa,esperepormimqueeu
depoisajudo,estábem?
–Sim,Xaninha,masficadescansadaqueaavónãotemnadade
especialparafazer,nadaaquenãoestejahabituada–disse
piscandooolhoàneta.
Primeirofoitercom oavôqueestavaaapanharumaservas
daninhasjuntoaomuro.
–Bomdia,vô!
–Bomdia,Xaninha–respondeu-lheacusto,estavaagachadoe
demorouumpoucoatévoltaraendireitarascostas.Continuou:
–Malditaservas,crescemportodoladocomoumapraga!Seuma
pessoasedistrai,invadem tudo!Éprecisoestarsemprealerta,
temosdearrancá-laspelaraizemesmoassimvoltamanascer…–
dissecomumacertaamargura.
–Pois,vô,éavida!–respondeu,semsaberbemoquedizer.
Olhouparaaspereiraseparaospessegueirosquejáestavam
carregadosdefrutos,emboraaindademasiadoverdesparaserem
consumidos.
Lembrou-sedoseusabor:comoerabomarrancarumapera,ouum
pêssego,ouumaameixadiretamentedaárvore,principalmenteao
fim datarde,quandoofrutoestavamorno,aquecidopeloSole
comê-lodeseguida.
–Bem,vô,voudarumavoltinhapelasredondezas,ok?
–Claro,filha,vai…decertezaquenãovaisacharmuitasdiferenças,
jásabesqueaquiascoisasestãosempreiguais,masvaicaminhar
quetefazbem.
Eraissoprecisamentequeafaziagostardaquelapequenavila,o
factodeasmudançasraramenteocorrerem,gostavadevoltare
encontrartudoigual.Écertoquealgumascoisastinhamevoluído,
havianovascasaseatéum novocafé,masnoessencialtudo
permaneciacomonasuainfância.
Malcomeçouacaminhar,jásabiaondeosseuspassosalevariam,
eraali,jáaofundodaquelaruaevirandoàesquerda.
Lembrava-seperfeitamentedaprimeiravezqueotinhavisto,na
alturatinhaseteanos,foinumdosprimeirosdiasdeAgosto,sabia
distoporqueeraaalturadasfestasnaaldeiaelembrava-sedeter
idonodiaanterioraobailecom osavósedeoavôlheter
compradoumarifa,naqualquelhetinhasaídoumabonequinhada
nazaré,comsetesaias,queelaadorara.
Estavasentadanodegraudoalpendredacasadosavós,comum
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vestidoencarnadoàsbolinhasbrancas,apartedecimadovestido
eratodafranzidaaoselásticosetinhaumasfitinhasqueatavam
comlacinhosnosombrosetinhacalçadas,umas“tairocas”coma
solaem madeiraeapartedecimacom umatiraem couro
encarnadoeumafivela.
Estavaalisentadaamexercom umapalhinhanaterra,afazer
desenhoseaverasformigas.
Atéqueumcarroparouemfrenteaoportãoebuzinou,lembrou-se
da cara satisfeita dos avós,ao verem quem chegava.
Imediatamentesetinham dirigidoaoportão,cumprimentando
efusivamenteumsenhoreumasenhora,maisaomenosdaidade
dosseuspais.
Depoisaportaatrásdopassageirodafrenteabriu-seeelesaiu.
Deviatermaisumoudoisanosdoqueela,tinhaocabelodacordo
trigomaduroeosolhosazuis,comoofundodeumapiscina.
Aavóchamou-a“Xaninha,andacá,vemconheceroFrançois”eela
foi.Disseram um olátímidoeelaachouqueeletinhaumafala
esquisita.
Apartirdesseverão,todososanosansiavapelasuachegada,os
paisdeleeram emigrantesem Françaeelehavianascidolá,ela
nuncaotinhavistoantes,porqueaúltimavezquelátinhamestado
tinhasidohátrêsanosenessaaltura,seotinhavistonãose
lembrava.
Masdesdeessedia,tudomudou,acordavademanhãeoseu
primeiropensamentoiaparaele:oqueiriamfazernessedia?Iriam
andardebicicleta,ouprimeirotomariam banhonotanque?(os
avóstinhamconstruídoumtanquederegas,masforraram-nocom
azulejosdemaneiraaqueosmiúdospudessemtomarbanhosem
magoar-se)iriam jogaràscartas,oucontaranedotas?Oufazer
desenhos?Françoisdesenhavaexcepcionalmentebem,parauma
criançadasuaidade,praticamenteconseguiareproduzirtudoo
quevia,oquefrustravamuitasvezesAlexandra,porqueao
compararosseusdesenhoscomosdele,tinhadeadmitirqueos
deleeram sempremelhores.Passavam praticamenteosdias
inteirosjuntos,sóseseparandoparacomeredormir.
Aquelemêsdeagostopassavaacorrerequandochegavaaaltura
delepartir,Alexandrasentiasemprecomoqueseumapartedela
partissecomele.
Depoisasfériasdelatambém chegavam aofim eeratempode
regressaracasadospais.
Duranteotempodeaulas,raramentepensavanele.Claroquede
vezemquando,aoverumasfotosdasfériasouaofalarcomaavó,
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elevinha-lheàlembrança.Masaansiedadeporrevê-locomeçavaà
medidaqueseaproximavaomêsdeagosto.
Estavasempreaperguntaraosavósquantosdiasfaltavam,ou
depoisquandoaprendeualerumcalendáriosozinha,acontaros
diasquefaltavam.
Foiassim,atécercadosdozeanosdeAlexandra,apartirdaías
coisasmodificaram-seumpouco,jánãosedivertiamtantocomo
antes,continuavam aencontrar-se,mascomeçavaahaverum
certoconstrangimentoentreeles.
Àsvezeszangavam-se,eleapertava-aeelasentiafugir-lheochão,
sentiaocoraçãoabaterdescompassadamente.
Amuavaeiaparacasa,sentindo-semalconsigoprópria.
Depoisviaumfilmenatelevisão,umcasalquesebeijavaequando
davaporsi,eraelaprópriaeFrançoisqueestavamaliemfrentea
elanaqueleecrãabeijar-se.
Tudoistoaincomodavaeporissocomeçouaevitá-lo,porumlado
queriaestarcomele,poroutronãosabiacomolidarcomaqueles
novossentimentos.
Jánãoeramoscompinchasdeantigamente,jánãoseabraçavam,
jánãoriamatéàslágrimasouiamemcuecasparaotanquecomo
antes.
Além disso,Alexandracomeçaraatervergonhadoseupróprio
corpo,um diaeleapontouparaelaeriu-sedizendo:tensde
começarausarumsoutien!Istomarcou-a,fazendo-acoraratéà
raizdoscabelos.Nãolhefaloumaisnessedia–Sorriu,aolembrar-
sedessedia.
Seráqueelejátinhachegado?Hádoisanosquenãoovia.
Lembrava-sebem dochoquequetinhasentidoquandoaavóhá
trêsNataisatrás,lhescontouquetinhaligadoàmãedeFrançois,
paraFrança,paralhesdesejarasboasfestaseacabaraporestar
maisdeumahoraaotelefonecomela,comamãedeleachorar
semparareacontarqueofilhoandavametidonasdrogas.
“–Coitada–disseraaavó–nenhumamãemereceisto,emuito
menosamãedoFrançois,quesemprefoitãoboarapariga.”
“– Oh vó,mas que tipo de drogas?”– perguntara ela
completamentechocada.
“–Ohfilha,eladisse,maseunãosei,achoquefoiervaouHaxixe”
“–Tununcatemetasnisso,Xaninha,tununcadesgracesatua
vidaeadatuafamíliacomessascoisas,olhaqueseeuseideuma
coisadessas,eumorro!”
“–Claroquenão,avó,mastambémnãofiqueassim,porquesefor
sóhaxixetambémnãoéassimtãograve,conheçomuitagenteque
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fumaenãodesgraçouvidanenhuma”–replicouela.
“–Nãoseifilha,ouvidizerqueéassimqueelescomeçam,primeiro
começamporessaedepoisvãoparaasoutras,aquelasqueatéa
espetamnobraço”.
Agora,hádoisanosquenãoovia,noentantosabiaqueascoisas
estavamacorrerbem,eletinhaacabadoporentender-secomos
pais,pelomenoselesachavamqueeletinhaparadodefumar,e
pareciaqueestavam apensarvoltardevezparaPortugalnesse
ano.
Nãoconseguiureprimirumsorrisoaolembrar-sedaúltimavezque
estiveracomele.
FoiumdiaantesdeelesregressaremaFrança,nessemêstinham-
se encontrado algumas vezes, não diariamente como
anteriormente,masváriasvezes.
Juntavam-seàsvezesnocafécomalgunsrapazeseraparigasda
zona,jogavamsnooker,iamassistirajogosdefutebolnocampo
deterrabatidaeatéforamumdiaapanharumcestodeamoras
juntos,paraaavódeAlexandrafazercompota.
Um diaantesdoregressodelesaFrança,Françoisconvidou
Alexandraparairláacasaverumfilmecomele,eraumacomédia
daquelasquecostumampassarnatelevisãonastardesdeverão.
Elafoiláterdepoisdoalmoçoepoucodepoiscomeçaramavero
filme,passadoalgumtempo,ospaisdele,disseramqueiamsair
porumbocadinho,iamdespedir-sedealgunsamigosalidaterra,
todososanosseiamdespedirdosamigosnodiaanterioraoda
partida.
Cercadecincominutosdepoisdeospaisteremsaído,François,
pusera-lheum braçoávoltadosombros.Alexandraficouhirta,
“achaqueatédeixouderespirar”pensoudivertida,edepois
inclinou-separaelaolhando-adefrente,comaquelesolhosazuis
deumazulqueelajamaisviraelentamente,aproximouasuacara
dadela,elacompletamenteinerte,expectante,encostouosseus
lábiosaosdela.Lembrou-sedasensação,oslábiosdelemornosde
encontroaosseus.Eela,semsaberoquefazer,completamente
atordoada,semrespirar.Comoelanãocorrespondeu,logodepois
elevoltouaoseulugar.
Continuaram avero filme,emboraapartirdaíelanão se
conseguisselembrardemaisnadadoquesetinhapassadonafita.
Quandoospaisdele,poucodepoisvoltaram,eladespediu-se
apressadamente,apesarda insistência dos dois para que
lanchasseláefoiparacasaempassoacelerado.
Pareciaquelhefaltavaoar,eraoseuprimeirobeijoeportara-se
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comoumaimbecil,“decertezaqueeleperceberaqueelanunca
tinhabeijadoninguém”,pensavacomamargura.
Agora,dava-lhevontadederiresseprimeirobeijo,játinhabeijado
váriosrapazesdepoisdissoetinhamcorridofrancamentemelhor,
masaquele,oprimeirovai-lheficarmarcadonamemóriapara
sempre.
Asportadasestavamabertas.
“Jáchegaram”–pensou.Espreitou,porcimadomuroeviu-o,
sentadoaoladodovasodefloresquetinhampintadojuntoshájá
nãosabiaquantosanos,tinham-nopintadocomsóiseluas;estava
comolápisdecarvãonamãodireitaeoblocodepapelnocolo.
“Estádiferente,mesmosentado,nota-sequeestámaisalto,mais
magro,acaracontinuaamesma,emborajátenhaalgumabarba.
Osolhos,essessãoosmesmos”–constatou.
Elelevantouosolhos,continuavam azuis,deum azulcomoela
nuncatinhavisto.
–Olá!
–Olá!
–Então,estáscádeférias?–perguntouele.
–Não,vimsópassarumoudoisdiascomosmeusavós,jádevoir-
meemboraamanhã.
–Ok,oqueéquetensfeito?–perguntouele,continuandosentado.
–Omesmodesempre,vounopróximoanoparaafaculdade,
psicologia–respondeuela.
–Muitobem,sempreconseguisterealizaroteusonho–disseele
puxandoparatrásumamadeixadecabeloquelhetinhacaídopara
osolhos.
–Sim,etu?
–Nãoseibem,esteanoestouaajudaromeupai,quevaicomeçar
adedicar-seàagriculturabiológica,depoisnopróximoanologose
vê,secalhartentoasbelasartes.
–Fazesbem,sempretivestejeitoparaodesenho,decertezaque
vaistersucesso.
–Ya–respondeuele.
–Evaisestudarparaonde?
–Aindanãosei,provavelmenteparaLisboa.
–ah,ok,entãosecalharencontrarmo-nosporlá.
–Pois,secalhar…
–Osteuspaisestãobons?
–Sim,foramàscompras,aOurém.
–Humm,ok,entãoolha,boasorte,vouandando,disseaosmeus
avósquenãomedemorava.Nopróximomêssecalharvoltocá.
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Elelevantou-se,edirigiu-seaomuro,arrancouafolhadoblocoque
tinhaestadoadesenhareestendeu-lha.
–Toma,éparati.
Alexandra agarrou na folha,olhou:era ela,reconheceu-se
imediatamente.Comoscabelosesvoaçanteseosolhosperdidos
noinfinito.
Eledesenhara-adememória,tinhaacertezadisso,poiselepousara
olápismalavira…

–Obrigada,estálindo!–disse,envergonhadaesentindocrescera
emoçãodentrodesi.
–Foiomelhorqueconseguifazer,masmesmoassim nem te
chegaaospés–respondeuele.
–Nãosejasparvo,estámesmomuitobem,quandochegaracasa
vouemoldurá-loepô-lonaparededomeuquarto.
–Ok,éteu,fazoquequiseres.
–Bem,vouandando,dábeijinhosaosteuspais.
Voltouparacasadosavóssentindoummistodeemoções.
“Oqueéquesenteporele?Nãosabe,nemsabeoquealevouair
lá,verseelejátinhachegado.Sabequecadavezqueovê,o
coraçãoaceleraeparecequelhefaltaoar.”Eparecequetodosos
caminhosalevamaele.
Oavôestavasentadonoalpendre,acomerumpoucodepãocom
queijo.
–Então,Xaninha,jáderegresso?
–Sim,vô,passeinacasadoFrançois.
–Fizestebem,filha–respondeuoavô,sempreigualasipróprio.
–Aavó,estáládentro?
–Sim,achoqueandaavarrer,pelomenosaúltimavezqueavi,
estavadevassouranamão–respondeuoavôasorrir.
–Vouajudá-la.
Entrouemcasa,aavóestavanoquarto,tirou-lhedelicadamentea
vassouradasmãos,dizendo:
–Deixevó,euagoraacabooresto.
Viaperfeitamentequeosavósestavam aenvelheceremesmo
sabendoqueeraumacoisanatural,eraalgoqueaafligia,eratão
tristeverosavósoutroracom tantagenicaaperderem ovigor.
Aindaeram muitoactivos,masnotava-sequeagorafaziam tudo
commaisesforço.
–Alexandra–disseaavó(elasóatratavaassim em casos
extremos)–quandoqueresfalar?Falarsobreoqueaconteceu
ontemquandochegaste?
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–Nãosei,vó–respondeuelanumfiodevoz.
–Conheço-tedesdequenasceste,sabesquepodesconfiarnaavó.
Quantomaiscedodeitarescáparaforaoqueteaflige,maiscedo
ficarásaliviada.Nãoépornãofalarmosnosproblemasqueeles
desaparecem–continuouaavó.
–Anda,deixaavassouraevemsentar-teaquinacamaaopéda
avó,comofaziasquandoeraspequenina–disse,sendoagoraa
vezdeladelhetiraravassouradasmãos.
–Entãoéassimvó,eutiveumagrandediscussãocomaminha
mãe–imediatamenteaslágrimascomeçaramarolar.
–Masissoénatural,filha,asmãeseospaisdiscutem muitas
vezescomosfilhos.
–Euseivó,masdestavezeufuilongedemais–dissenumsoluço.
Aavóficoucaladaàespera.
–Eudisseàminhamãe,queseelafoiabandonadacomumano,
eraporquejáquandoerabebédeviaserinsuportáveleamãedela
nãodeviaestarparaaturá-la–dissejáachorarconvulsivamente.
Aavóabraçou-aedeixou-achorarotempoquefoiprecisoao
mesmotempoquelhedavabeijinhosnocabeloelheafagavaas
costas.
–Eusoumá,avó,soumuitomá!–gritou,chorandoalto.
Esperoumaisumpoucoqueelaacalmasseeentãofalou:
–Defacto,filha,aquiloquefizestenãofoinadabonitonembom,a
tuamãenãomereciaessaspalavras.Masnãoéumaacçãoque
nostornamaus.Tivesteumamáacçãomasissonãofazdetiuma
pessoamá.Desdequetentesremediaromalquefizeste,que
peçasdesculpaequenãotornesarepetir.
–Aminhamãenuncamevaiperdoar!
–Vaisim,Xaninha,atuamãevai-teperdoar,dissoeutenhoa
certeza.Atuamãenem sempresoubeamelhorformadefalar
contigo,mastenhoacertezaqueelateadora.Ealémdisso,tunão
sabes,porqueaindanãoésmãe,masumdiaquandofores,lembra-
tedaspalavrasdaavó:asmãesperdoamtudoaosfilhos,asboas
mães,asmãesqueamamosfilhoscomotodasasmãesdeveriam
amar.Osfilhosmagoam tantasvezesospais,tunem imaginas
quantas,minhafilha.
Duranteaadolescência,depoisàsvezesemadultos,compalavras,
com acções.Masospaisestãosempreali,sempredecoração
abertoparaosfilhos.
Háfilhosqueroubam,quematamenoentantoospaiscontinuama
irvisitá-losàprisão.Porquê?Porqueoamordospaispelosfilhosé
incondicional,nãoéumamorqueprecisedereciprocidade,embora
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saibamqueosfilhoscometeramumamáacção,continuamaamá-
los,háumvínculoinvisívelqueligaospaisaosfilhos.Claroquese
houveramordeparteaparte,melhor.Masmesmoqueum filho
digaquejánãoamaospais,estesnamaiorpartedoscasos
continuariamadaravidaporeles.
Eaquiloqueospaismaisquereméqueosfilhossejamfelizese
queosvisitem,quandosaemdecasa,elhescontinuemadizerque
osamam,comodiziamquandoerampequeninos.
Alexandra,ficoucalada,comoqueabebercadapalavraqueaavó
dizia.Detodasasvezesqueouviaaavófalar,ficavaatónitacoma
suasabedoria,nãoconseguiacompreendercomoéqueaavó,com
osestudosquetinha,podiasertãosábia.Sópodiaserum dom
comquenascera,poishácoisasquenãovêmnoslivros.Eexistem
pessoasquelêemmilharesdelivrosenãotêmasensibilidadeda
avóparaascoisas,nemnuncaentenderãoaalmahumana.
–Agora,Alexandra,precisasderegressaracasa,precisasde
conversarcomatuamãe,pedir-lhedesculpa,expor-lheatuaalma.
Háconversasquenãopodemserditaspelotelefone,eestaéuma
delas–continuouaavó.
–Ok,avó,euvou…–dissenummurmúrio.
–Émelhoriresdepoisdoalmoço,jávaisdebarriguinhacheia–
disseaavóbeijando-amaisumavez.
–Obrigada,vó,obrigadapormeouvir,pormeentender.Obrigada
porsercomoé–respondeuabraçando-a.
Almoçaram douradasgrelhadascom batatascozidasesaladae
poucodepois,Alexandradespediu-sedosavós.
Osavósficaramaacenar-lheaoportão.
–Boaviagem,Xaninha!Vaidevagar,descansapelocaminho–
recomendouoavô.
–Equandoláchegares,telefona,sóparadizerquechegastebem
–acrescentouaavó.
–Beijinhos,avós,sim,eufaçoisso.Nopróximomês,regressocá,
commaistempo–despediu-se,acenandocomamão.
Assimqueiniciouaviagem,osseuspensamentosdirigiram-seà
mãe,oquelhediria,comoestariaareagiramãe.Pensouna
históriadevidadamãe.
Amãeforaabandonadacomumanodevida,emcasadaama,a
senhoraquetomavacontadela.Naquelaaltura,ascoisasnão
eramcomosãohoje.
Aavóadoptiva,contaraoquesabia:umasenhora,dizendochamar-
seAnaMaria(ninguémsabiaseeraoseunomeverdadeiro),tinha
contratadoosseusserviçoscomoama,depoisdetervistoum
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papelcoladonajaneladecasa,em queseofereciaparatomar
contadecrianças.
DisseraquesechamavaAnaMariaequetrabalhavanumalojaem
Leiria,aamanãolhepediumaisinformações,ficandoatomar
contadabebéqueamãelhedisserachamar-seMariadaGraçae
quenaalturatinhaquatromeses.
Duranteosmesesseguintesamãeapareciatodososdiasà
mesmahoracom abebé,sempremuitobem tratada,limpae
alimentadaeporvoltadas19.30regressavaparaairbuscar.
Atéqueumdia,jáabebétinhaumaninho,nãoregressou.Aamae
omaridocontactaram apolícia,masaúnicainformaçãoque
sabiamdararespeitodamãedabebéeraquediziachamar-seAna
Maria,aparentavavinteetalanos,eramorena,estaturamedianae
quediziatrabalharnumalojaemLeiria.
Apolíciatentoutudoaoseuaoalcance,percorrendotodasaslojas
deLeiriaearredores,masnemumafotografiatinhamparamostrar,
nemamoradadacasaondeasenhoraviveria,eporissodepressa
perderamasesperançasdealgumavezconseguiremencontrá-la
ousaberemoquelhetinhaacontecido.
Depoisdemuitasdiligênciasjuntodasegurançasocialereuniões
com assistentessociais,tinham conseguidoadoptaracriança.
Tinham-seafeiçoadoaelaeemborajátivessem cinquentaanos
conseguiramasuaguarda.
“Sefossehoje–pensou–decertezaqueconseguiriam saber
quemeraamãe,hojeascoisasestãomuitomaisevoluídas,mas
naqueletempo,aspessoaspodiamdesaparecersemdeixarrasto…
bem,hojetambémpodem,bastaverosnoticiários…”
Amãesoubequetinhasidoadoptada,diasantesdeentrarna
escolaprimária,ospaisadoptivosresolveramdizer-lhe,nãofosse
elavirasaberpelabocadeoutracriança.
Aquilofoium choquedoqualamãenuncarecuperou.Chorou
muitoquandolhedisseram,eapesardospaisadoptivosdizerem
queaamavam,quetinhamficadocomelaporquegostavammuita
dela,averdadeéqueelanuncaconseguiurecuperardodesgosto.
Agora,ambososavósadoptivosjátinham morrido,averdadeé
que também nunca tinha tido muita intimidade com eles.
Raramenteosvisitava,semprepreferiuosavósdapartedopai.
ParouemAveiras,paraesticaraspernasefumarumcigarro.
“Égiro,enquantoestivenacasadosavós,nuncameapeteceu
fumar!”–pensou.
Fez-senovamenteaocaminho,tinhapressadeestarcomamãe,de
resolverascoisas.
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Estacionouàportadecasa,ocarrodamãe,estavaparadodentro
doquintal,odopainãoestavalá.Ospaistinham tiradoessa
semanadeférias,paradesanuviaremantesdasfériasgrandesque
seriammaistarde.
A mãe era escriturária numa empresa em Lisboa e o pai
contabilista,masnãotrabalhavaem casa,tinhaum pequeno
gabinetearrendadonãomuitolongedali.
Abriuoportãobrancodeacessoaoquintal,estavasópresono
trinco,sinaldequealguémestavaemcasa.
Asuacasaeraumavivendatérreapintadadeamareloecomas
portadasembranco.
Aparedequedavaparaoportãoestavadecoradacom muitas
peçasem barro,sóis,estrelas,luas,tudocoisasqueelatinha
compradoaooleiroquandoesteiaàescolaprimáriamostrarasua
arte.Notouqueaspeçasjátinham perdidoacoreobrilho
anteriores,estavamdesgastadaspelosol.
Abriuaportadecasaeviu-sereflectidanoespelhoquetinhamno
hall,ajeitouocabelocom amão,eem seguidafechouaporta,
pousandoosacodaroupajuntoaobengaleiro.
Amãeestavanasala,aninhadanosofáalerumlivro.Levantouos
olhosquandoaviu:
–Olá,jáderegresso?–perguntou-lhe,mostrandosurpresaesem
denotarqualqueremoção.
–Sim –respondeu,dirigindo-seaelaaomesmotempoquelhe
davaumbeijonacara.
Sentou-seaoladodelanosofá,amãeencolheu-semais.
Amãepareciatervoltadoàleitura.
–Mãezinha,precisamosfalar–dissenumfiodevoz.
Amãepousouolivronamesinhaemfrenteeolhou-a.
–Fala…
–Mãe,desculpa–malacaboudedizerestaspalavras,aslágrimas
saltaram.
Amãecontinuoucalada,comaslágrimasacomeçaremacorrer-
lhepelacara.
–Mãezinha,eujuroquenuncaacrediteinaquiloquetedisse,eu
disseaquilosóparatemagoar,nãofoiporacreditarqueaquilo
fosseverdade–disseamuitocusto,entrelágrimasesoluços.
Eusei,filha–disseamãeasoluçar,estendendoosabraçosparaa
abraçar.
–Mãe,tuestássempreacriticar-me,desdepequenaqueme
comparascomosoutros,estássempreacontrolar-me.Écomose
não confiasses em mim,é como se eu nunca fosse
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suficientementeboa–dissenumpranto.
–Eusei,Alexandra.Nodiadanossadiscussãonãodormianoite
inteira.Passeianoiteapensarnanossarelação,arelaçãoda
nossafamília,eu,tueopai.Nascoisasquemedisseste…e
chegueiaumaconclusão:oproblemanãoestáemti,oproblema
estáemmim.
-Filha,euadoro-tecomoés.Asvezestodasquetecritiqueinão
eramporti,erampormim,euqueriaexigirdetiaperfeição,houve
umaalturaqueeunãoentendiaquetu,talcomotodaagentetens
defeitos,erras.Euqueriaquetuàsvezestearranjassesmais,por
issotecomparavacom aprimaNônô,porqueseiqueéslindae
muitasvezesviaquetunãoatingiasoteupotencial,pornãoseres
maisvaidosa.Maschegueiàconclusãoqueeuqueriaquetu
fossesperfeita,paraninguémternadaaapontar-meaMIM,para
dizeremqueeueraamãeperfeita,amãequenãoabandonaafilha,
percebes?–disseamãeentresoluços.
–Mãe,masporqueéquetutensdeserperfeita?Ninguém é
perfeito…
–Euseifilha,maseunãoviaascoisasassim.Tusabesquandoé
queeupelaprimeiravezmesentitotalmenteamada?
–Nãosei…quandoopaitedissequegostavadeti?
–Não,claroqueeusabiaqueelegostavademim,maseuficava
sempre com alguma reserva,achava sempre que não era
suficientementeboaequealgumavezelemeiriaabandonar.
–Então,mãezinha?
–Aprimeiravezqueeumesentirealmenteamada,foinumdia,
tinhastudoisanoseestávamossentadasladoaladoemfrenteà
televisão,ederepentetuencostasteatuacabecinhaaomeubraço,
apertaste-mocomastuasmãozinhaedisseste:“adolo-te,mamã”–
respondeuamãenumsoluço.
–Oh,mãe,gostotanto,tantodeti!–abraçou-seàmãe.
–Mãe,mastununcatesentisteamadapelosteuspaisadoptivos?
–Sim,filha,eusabiaqueelesgostavamdemim,masseiquenão
gostavamdemim,comoeugostodeti.Euachoqueseriadiferente
seelesmetivessem adoptadodirectamentedeum orfanato,eu
sempresentiqueelestinhamficadocomigoporpena.Porsaberem
quesemeentregassem àsegurançasocial,euficarialámuito
tempoàesperadeadopçãoouatéquenuncaoseria.Percebes?
Não foibem umaescolhadeles,foiquasecomo queuma
imposição.
–Sim,mãe,euentendo–respondeucom arpensativo,aquilo
nuncalheocorrera.
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–Mãe,jápensastequesecalharnãofosteabandonadaeque
simplesmenteaconteceualgumacoisamuitograveàtuamãe
biológicaeporissoelanuncamaisvoltouparateirbuscar?
–Claroquesim.Jáequacioneitodasashipóteses,noentanto
tenhoconsciênciaqueéalgoquedificilmentealgum diavou
descobrir.Enãoqueromaisqueissocontroleaminhavida.
–Eporqueéquesempremecontrolastetanto?
–Nãosei,filha,achoquetinhamedodeteperder,denãofazeras
coisasdamaneiracerta,medoqueemalgumaalturatambémme
abandonasses...Fiztudoaocontrário–disseabanandoacabeça.
–Mãe,euachomesmo,enãomelevesamal,quedeviasprocurar
aajudadeumpsicólogo.
–Sim,filha,ontem eueoteupai,jámarcámosconsultaparaa
próximasemananum psicólogoquetem boasreferências.Tive
umagrandeconversacomopai,tambémlheconteiestascoisas
queguardeidentrodemimestesanostodos,eeleconvenceu-mea
procurarajuda.Oteupaiéum bom homem,sabesfilha?Não
mereciatambémotipoderelaçãoqueeutenhotidocomele.
–Oh,mãeopaiconhece-teequalquerpessoavêqueeleteadora.
–Eusei,Alexandra,tenhomesmomuitasorte…
–Mãe?
–Sim,Alexandra?
– Comoéqueconseguisteaguentar-tesem meligares,sem
saberesseeutinhachegadobemacasadosavós?
–Nemeusei,atépensavaquemeiadarumacoisa,depoisànoite
opailigou,devetersentidoaminhaafliçãoeligouaopédemim,
deviaserparaeuouvireperceberqueestavatudobem…–dissea
mãepiscando-lheumolho.
–Adoro-te,mamã.
–Eutambémteadoro,filha.
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CapítuloXVI

Numfimdesemanajánofinaldeférias,aex-mulherdeJacinto
viajavaemfériasporFrança,deautomóvelcomofilhodeambos,
quandoumterrívelacidentedeixouomiúdo,Pedro,emcoma.
Aex-mulherligou-lheacontarosucedidoeJacintocompletamente
desnorteadoedesfeito,partiunoprimeiroaviãocom destinoao
hospitalondeofilhoseencontravainternado,alutarcontraa
morte.Omeninotinhadezanosehaviaperdidomassaencefálica
peloouvido,alémdeváriasfracturaspelocorpo.
Osmédicosexplicavam queestavam atentartudo,massóum
milagrepoderiasalvá-lo…Jacintojánãosabiamaisoquefazer
paratentaracalmarosofrimentoeresolveuligarparaRosário,
pedindo-lheparafalarcomamãeeversepodiaserfeitoalgopara
salvaroseufilho.
Rosáriocomocoraçãoasaltartantoquepareciaquerersairpela
bocaeosolhosesbugalhadoseinundadosdelágrimas,escutavao
amigo,querendoacalmá-lo,masaspalavrasnãolhesaíam,porfim
láconseguiudizerqueiriamtentartudo,mastudoparaosalvar.
Isadorasentadaaoseulado,apercebia-sequealgodemuitograve
seestavaapassar.
Quandoafilhadesligouefinalmentelheconseguiudizeroquese
estavaapassar,deitoumãosàobra,nãohaviaum segundoa
perder.
Foibuscarlouçanovabranca,quetinhasempredereservapara
umaemergência,preparouafarinhademandioca,omel,asvelas
brancaseoarroz.
Começouporcozeroarrozedepoiscomeçouapreparartudode
modoafazeraofertaeospedidosaosguiasaindanessedia.
PediuaEmaquelhetrouxesseumramodemargaridasbrancas,
quedepoispôsnumajarradevidroemfrenteaoaltar,estendeuum
panodelinhobrancoecomeçouaamassarafarinhacomomel,ao
mesmotempoquepediaum milagreparasalvaraquelemenino.
RosárioeEmaiamentoandocânticos,aomesmotempoqueuniam
ospensamentosempedidosdesalvaçãoparaaquelacriança.
Oarrozentregariamaistarde,poissópodiaseroferecidodepoisde
frioeassimiaadiantandoserviço.
Quandoacabouaoferenda,uniu-seàsfilhasnoscânticosenos
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pedidos,astrêsdemãosdadas,sentindoumavibraçãointensae
umpressentimentodequeosmilagresporvezesacontecem.
Jáànoite,ofereceuoarroz,dispondoasvelasàvoltaerenovando
ospedidos.
Depoisforam deitar-se,exaustas,sentindocomoqueselhes
tivessemsugadoasforças.
Porvoltadas8.00damanhã,otelefonetocou,Rosárioacordou
estremunhada,correndoparaotelefone,dooutrolado,Jacinto
chorava,Rosárioestavapetrificada,nãoconseguiamexer-senem
falar,olhandoamãeeirmã,quetinham corridoparaopédela,
pressentindoquehavianovidades,asduaspálidaseexpectantes
naagoniadesabernotícias.
Porfimentresoluços,Jacintoconseguiudizerqueomeninosaíra
docomanessamadrugadaequetinhareconhecidoopaieamãe,
osmédicosdisseramquetinhasidoummilagreequetudoparecia
estarbem,noentantoiam fazer-lhemaisexameseaindaficaria
algum temponohospitalatéterem acertezadequenãocorria
perigo,eelesóqueriaagradecereconheceromaisdepressa
possívelamulherquetinhaintercedidojuntodeDeus,peloseu
filho.
Rosárioriaechoravaaomesmotempo,com amãeeirmãosa
rodearem-na,João comungava daquela alegria,embora não
soubessemuitobemoquesecomemorava.
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CapítuloXVII

QuandoHumbertochegouàcaserna,jáCésarláestava,abraçaram
-secomosefossemamigosdesdesempre,foramatéaobarbeber
umacerveja,aomesmotempoquerelatavamasfériasdeambos,
comasrespectivasfamílias.
Césarhaviacorridopelassearas,comoum cabritoendiabrado,
mergulharadecabeçanasfontes,ondealgumaspessoasainda
iamabastecer-sedeágua,jogaracartasnatabernacomosamigos
até de madrugada,apanhara umas valentes bebedeiras e
namoriscaracommoçasdasredondezas.
Humbertofalou-lhedoazulprofundodoseumar,dasprofícuas
planíciesdasuailha,docheiroedossonsdanatureza,dabeleza
dasmontanhas,doverdedospastos,numaterrarica,alimentada
porsoleporágua.Ecombinaram quehaviam devisitaras
respectivasterras.
Depoisjuntaram-seaoscolegas,indoprepararasmalas,poisiam
mudar de base naval a fim de iniciarem o curso de
telecomunicações.
Abasenavalficavanamargem suldorioTejo,Humbertoficou
deslumbrado,aoatravessarapontesobreoTejoeobservaro
CristoRei,játinhavistonatelevisãoeem fotosqueasirmãs
tinhamtiradoquandolátinhamestado,masdequalquermaneira
ficouimpressionado,achou-oimponente.
A basenavaleraum pequenomundo,com restaurante,bar,
casernas,edifíciosetudoomaisqueprecisassem,masdoque
Humbertoeoscompanheirosmaisgostaram foidosnaviose
fragatasqueláestavam atracados,sódeolharem paraelesjá
imaginavamlongasviagens,comtempestadespelomeio,omara
varreronaviocomassuasondasbemcomoospaísesqueiriam
visitar,easdiferentesculturasqueiriamconhecer.
Asaulasdecorriamnormalmente,sendoocursobastanteintenso,
devezemquandoprestavamprovas,revelando-seHumbertoum
dosmelhoresalunosdasuaclasse,especialmenteem morse
acústico,paraoqualpossuíaumouvidomuitíssimoapuradoeem
teleimpressoras,pois reproduzia nas teclas com a mesma
velocidadecomqueouvia.
A meio do curso,pelo menostrêscolegasdesistiram,não
aguentaramtodaaquelapressãoetestes.
Jáfalavamuitobemcomapronúnciacontinental,equemfalasse
comelepelaprimeiravez,sóconseguiaperceberumlevesotaque,



77

quenãoseidentificavafacilmentedequeregião.
Estaperdadesotaquenãofoibem aceiteporpartedafamíliae
amigos açorianos,que a encaravam ou como falta de
personalidadeoucomovergonhadassuasorigens(háaçorianos
emváriaspartesdomundo,queemboratenhamemigradohávinte
outrintaanosnuncaperderamosotaque),paraHumberto,nãoera
nadadisso,simplesmenteachavaquenãofaziasentidoesforçar-
sepormanterum sotaque,em quetodostinham dificuldadeem
percebê-lo,nãofaziasentidomantê-lonumaterraondepretendia
criarassuasnovasraízeseelenãopretendiasentir-seum
forasteiroorestodavida.
OshorizontesdeHumbertocomeçavam aalargar-seeelenão
estavadispostoasermaisumentretantos,eraambiciosoequeria
seralguémnavida.
Césarcontinuavacom asuapronúnciadealentejano,muito
carregadaeasuaúnicaambiçãocontinuavaaserviajareterum
amoremcadaporto.
Aosfinsdesemana,quandoestavamdefolga,visitavamalgumas
discotecasoubares,ouentãoiampassá-loacasadealgumcolega.
Humbertoeraumrapazmuitobonito,emboraseconsiderasseum
“patinhofeio”,talvezporissofossebastantetímidocom as
raparigas,achandosemprequenãotinhaatributossuficientesque
fizessemalgumainteressar-seporele.
Continuavaausarosóculosdemassagrossos,quelheescondiam
abelezadosolhos,aroupaquetinhaerapouca,gastaeantiquada,
masomiserávelpréquerecebiatodososmeses,tambémnãolhe
permitiarenovaroguarda-roupa.
Àsvezesalgumamigoemprestava-lheumcasacoparasairànoite
ouumascalçasmaismodernas.
Ansiavaporumcorpodiferente,maismusculado,poistodaavida
tinhasofridocomoscomentáriosdosoutrosmiúdoschamando-o
“trincaespinhas”eoutrosnomessemelhantes,eramagromas
tinhaumcorpobonito,modeladoebemfeito,eradefactomuito
maisbonitodoqueoretornoqueosseusolhosrecebiam do
espelho.
Àsvezesquandosaíaànoite,tiravaosóculoseemboramal
conseguisseenxergar,sentia-semelhor.
Numadessassaídas,eleeCésarconheceram duasamigase
acabaramanoitenapraia,comumatremendabebedeira,fazendo
amoreolhandoasestrelas,demadrugada,quandoosoljáestava
adespontarnohorizonte,despediram-se,combinadoencontrar-se
namesmadiscoteca,daliaquinzedias.
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Asraparigasnãoquiseramdarosnúmerosdetelefone,dizendo,no
entanto,quenodiacombinadoláestariam.
Osdiaspassavam penosamente,Humbertoestavaansiosopor
reencontrararaparigadaquelanoiteinesquecível,masquando
finalmenteessediachegouamoçanãoapareceu.
Foicomoseomundodesabasse,Humbertosentiu-seosermais
ínfimodoplanetaeacentuou-seaindamaisoseucomplexode
inferioridade,tentousorrirebrincarorestodanoite,masnoseu
íntimosólheapeteciaestarsozinhoechorar.
Algunsdiasmaistardeveioasaberatravésdeumcolega,queas
taisraparigasafinaltinhamnamoradosjáhábastantetempoeque
aquelatinhasidoapenasumanoitedeloucura,naalturaestavam
zangadascomosrespectivosnamoradosetinhamresolvidovingar
-seassim.
Humbertonãoasculpava,afinaleraaoshomensquenormalmente
eraatribuídoessetipodecomportamento,principalmenteaos
marinheiros,easraparigastambémnãofaziamideiadoseuestado
deespíritoedasuanecessidadedeafecto,masresolveuquepara
apróximaseriamaiscauteloso.
Continuavaaacreditarnoamorequeumdiaseriafeliz.
Césarpreferiaassim,afinalnãopensavaenvolver-secomninguém
tãodepressa,porissoconsideravaqueatétinhatidosorteao
encontrarumaraparigatãoliberal.
Asaulascontinuavam adecorrernormalmente,com Humbertoa
destacar-se cada vez mais dos colegas,começou a haver
competiçãoentreelesenormalmenteeraelequemtriunfava.
Devidoàsnotasqueobtinhagranjeouorespeitoeadmiraçãodos
colegas e superiores,que o consideravam extremamente
inteligenteequeeraumdesperdícioparamarinheiro.
Humbertocontinuavaasonharcomodiadasuaprimeiraviagem,
achavaqueesseiriaserodiamaisfelizdasuavida,noentanto
começavaaaperceber-se,pelaconversacom osoutroscolegas
maisexperientesqueavidanamarinhanãoeraomarderosasque
eletinhasonhado,haviamuitostrabalhospenosos,quenãotinham
nadaavercom ocursoqueeleestavaatiraredevidoaoseu
temperamentoorgulhosoeambicioso,vislumbravajáqueumdia
issonãolhechegaria.
Talvezamarinhafosseapenasocaminhoapercorrerparaolevar
acumpriroseudestino.
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CapítuloXVIII

UmmêsemeiodepoisdoacidentecomofilhodeJacinto,estavam
de regresso a Portugal,com o menino já completamente
recuperado.
RosáriofoicomCarlosesperaroamigoaoaeroporto.
DuranteasuaestadiaemFrança,ojornalcontinuouasaircoma
qualidadedesempre,todososcolaboradoresseesforçavamainda
maisparaquetudosaíssebem,enviandosempreum exemplar
paraohospital,queJacintorecebiaemocionadoeorgulhosoda
suaequipa.
Carlosiacontandoàamigacomoeraanovapeçaqueestavama
ensaiarequeiriaserapresentadaaopúblicobrevementenum
teatroparaamadores,aomesmotempoqueosseusolhos
brilhavamaofalardeumnovocolega,queeralindoefantástico,
Rosarinhosorria,vendoapaixãoestampadanacaradoamigo.
Carloseradefactoum serextraordinário,irradiavaalegriaàsua
volta,deixavatodosfascinadoseeraum amigoexcepcional,
sempredispostoaajudareamparar.
Rosarinholevavanosbraçosumimensoramodefloresqueairmã
lhetinhapreparadocom todoocarinhoeum ursodepeluche
enorme,comumaalmofadaemformadecoraçãoquetraziacosida
entreaspatasequedizia“Bem-vindo!”,destinadoaPedro,ofilho
deJacinto.
Avistaram Jacintoaolonge,asairparaasaladedesembarque,
Rosárionotouqueeledeviateremagrecidopelomenosunscinco
quilos,tinhaum arcansado,mascontinuavaaserum homem
distinto,omeninoestavapálido,agarradoàmãodamãe,uma
senhoramorena,decabelomuitocurtinho,bonitaejovial.
NasaladeesperaestavatambémonamoradodamãedePedro,
quecorreuaabraçá-la,dandoumapertodemãoaJacintoeum
enormeabraçoaPedro,via-sequeomeninogostavadopadrasto.
Jacinto apresentou Rosário e Carlos à ex-mulher,que foi
extremamentesimpática,assimcomoonamorado.
RosárioabraçouPedroeomeninoabraçou-setambémaela,era
umacriançameigaeeducada,dequemerafácildegostar,deu-lhe
oursinhoeasfloreseacriançaagradeceueducadamente,comum
beijinhoeumabraço.
Depoisdespediram-se,omeninoseguiucomamãeeopadrasto,
depois de o paise terdespedido dele carinhosamente e
prometendoquenodiaseguinteiriavisitá-lo.
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CarloseRosário,levaram Jacintoacasa,ficavanocentrode
Lisboa,num prédioantigotodorestaurado,queosconvidoua
entrar.
Moravanumterceiroandar,oapartamentoeraamplo,comdivisões
grandesepossuíaumavistaextraordinária,via-seorioTejoao
longeeocoloridodosbairrostípicosdeLisboa.
Asalaeragrandeemuitoacolhedora,comumacarpeteenormede
peloaltoem tonsdeareia,osofáeramuitoconfortávelbaixoe
acolhedorcomoum colodemãe,otecidoem tonsdecafécom
leite.
Pelasparedesestavampregadostapetes,commotivosétnicose
váriasesculturasdemadeira,aocentrotinhaumamesabaixinha
comumexpositorcomcercadecinquentacachimbosdiferentes,
unsqueeletinhacomprado,outrosqueosamigoslhetinham
trazidodediversaspartesdomundo.
Numaprateleiracorridabaixa,estavam dispostososaparelhos
electrónicos(televisão,vídeos,aparelhagens)eaumcantodasala,
encostadaaumaenormejanela,umamesadejantarcomquatro
cadeiras,forradasnomesmotomdorestodasala.
AssimqueentroupôsatocarumcddeCaetanoVeloso,gostava
imensodemúsicabrasileiraeesseeraum dosseuscantores
favoritos,adoravaaqueletimbregraveedocequeoacalmavaelhe
apaziguavaaalma.
Foiàcozinhaedescobriudentrodofrigoríficoum tabuleirocom
borregoassadonofornocom batatinhas,queaempregadalhe
preparara,sabendoqueeleestavaachegar.
Sorriuaodescobriraindaumamoussedechocolatecomraspasde
amêndoatorrada,queeraum dosseusdocesfavoritos,eseele
gostavadedoces!
Convidouosamigosparajantareelesaceitaram,pressentindoque
elenecessitavadecompanhia,emboratambémsenotasseoseu
cansaço.
Aqueceram oborregonoforno,aomesmotempoquepunham a
mesacomumserviçodepratosmuitooriginais,deformaquadrada,
com motivosorientaispintados.Depoissentaram-seasaborear
aquele maravilhoso cozinhado, que além de cheirar
maravilhosamente,sabiaaindamelhor,com um agradávelvinho
tintofrutadoorigináriodoChile,queJacintotinhaguardadopara
ocasiõesespeciais,eaquelaerasemdúvidauma,comemoravao
restabelecimentodoseufilhoaomesmotempoquedesfrutavada
companhiadeamigosverdadeiros.
Contou-lhescomosetinhadadooacidenteedomilagrequefora
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ninguémtermorrido.
Depoisum poucomaisdescontraídos,talvezdevidoaovinho,
talvezdevidoàmúsicaqueinundavaasala,Jacintocontou-lhesa
históriadasuavida,aomesmotempoquesopravabaforadasno
cachimboeimpregnavaasalacomcheiroa“caramelo”:
–Nascinoseiodeumafamíliadeintelectuais,aminhamãeera
professoraprimária,omeupaierajornalista,masdefactoaminha
segundamãefoiaempregadaquetínhamosnaalturaedurante
muitosanos,atéàsuamortehácincoanosatrás…
Chamava-seAnaeeraumadocesenhoradonorte,tinhavindopara
Lisboaaindamiúdaparairservir,arranjaram-lhetrabalhonacasa
dosseuspaiseporláficou,assistindoaonascimentodeJacintoe
criando-oatéserumhomemesairdecasa.
AmãedeJacinto,D.Perpétuadavaaulasdediaeànoitedava
explicaçõesaofilhoedebatiadiversosassuntoscomomarido,o
paiestavasempreocupadocom asnotícias,sendováriasvezes
perseguidopelaPIDEefazendoverdadeirosmalabarismos,para
conseguirqueassuasnotíciassaíssemcomomínimodecortesde
censurapossíveis.
Assim,basicamentequemtratavadaquelemiúdoeraaempregada,
quetalvezpornuncatercasadoseafeiçoouàcriançacomosede
seufilhosetratasse.Trazia-osemprenum brinquinho,muito
lavadoepenteadoemimava-o,com sobremesasrefinadase
compotasfeitascom afrutadaépoca,asuapreferidaeraade
amorasilvestre,feitacomamorasqueamboscolhiamnassilvas
cheiasdepicos.Paratalvestiam semprecalçasgrossase
camisolasdemangascompridasdemodoaminimizarosdanos
colateraisprovocadospelaapanhadetãosaborosofruto,depois
quandochegavam acasalavavam-nasmuitobem lavadasnum
passadoremetiam-nasaolumecom oaçúcarqueAnametia
sempre“aolho”,sumodeumlimãoeumpoucodeágua…depois
eraesperaràvoltadetrêsouquatrohoras,mexendodevezem
quando;trabalhoqueJacintoadoravaexecutar.
Algumtempodepoisolhavaparadentrodapanelaenquantoviaa
espumaroxaqueseformava,empinavaonarizitoparainspirar
todoaquelearomaqueacompotaexalava;ummistodoce,quente
eperfumadoquepenetraemtodososrecantosdacasa…defacto
quemjáteveaoportunidadedefazercompotaemcasasabeque
estecheirocaracterísticonuncamaisseesquece…
Quandoestavaem“pontoestrada”,Anavazava-oparafrasquinhos,
queantestinhaocuidadodeesterilizaredeixavasempreum
restinhonumataçapequena,paraqueJacintosepudesseregalara
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degustá-lo,compequenospedaçosdepão…eentãosentava-seao
pédele,vendooseuarregaladoeasuapequenabocaaficar
tingidapoucoapoucoderoxo.
Ensinou-oaserumamantedebonscozinhadoseatélheensinoua
confeccionardiversasiguarias,“poisnuncasesabiaofuturo,e
com asmodernicesqueestavam aacontecernomundo,nãose
admiravaquedefuturofossemoshomensatomarcontadacasae
acozinhar”–costumavadizermãeAna.
Além deaprendizdecozinheiro,um dospassatempospreferidos
de Jacinto era inventarhistórias fantásticas e contá-las à
empregada,estaficavaatónitaolhandoparaele,espantadacomo
umacabecinhapequeninadecriançapodiatertantaimaginação.
Porexemploenquantofaziam rissóis,mãeAnadava-lhesempre
um bocadinhodamassajáestendida,paraelefazerbonecos,
imediatamenteeleinventavalogoumagrandehistória,aomesmo
tempoqueiamoldandoafarinhaem figurinhascom osseus
deditosgorduchoseosbonecosacabavam sempreàslutasuns
comosoutros,ficandocomacabeçaouumbraçodecepado.
ForaporissoqueaolerodepoimentoqueRosáriohaviafeitosobre
asuavidanaentrevista,aescolheraentreasoutrascandidatas,
reviu-senasuahistóriaeachouimensapiada.
Aprendeualeraoscincoanoseapartirdaínãoparoumais,leu
todasascolecçõesdeaventurasquehavianaalturaedepois
passouparaoslivrosdabibliotecadospais,algunsàsescondidas
destes,poisnãoeramdetodoadequadosàsuaidade.
Aosquinzeanosperdeuavirgindadeemcimadeumacatrefadade
livrosporbaixodeumamesa,comumaamigaquetinhaidoláa
casa,paraestudaremnabiblioteca.
Ospaisnãoestavam em casaemãeAnaestavanacozinha
entretidaaprepararumlancheparaosmeninos.
Eeleeaamigaentusiasmadoscomaleituradeumlivroproibido
queelehaviadescobertonumadasprateleirasdecima,bem
escondidoentreoutros,resolveram pôrem práticaoquealise
ensinava.
Onamoroaindadurouunsmeses,masaofim dessetempoas
solicitaçõesdeoutrasamigasnãoparavam eeleentregou-seao
amordesenfreadamente,saltitandodeparempar,àmedidaqueia
ganhandoexperiênciatantonaprática,comonoslivros,que
continuavaaestudareapraticarcomtodooempenho.
Aosdezoitoanos,duranteasfériasgrandes,foifazerumaviagem
commaisdoisamigospelaeuropa,foramdecomboio,autocarro
oumetro,dependendodopaísporondeandavam.
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Dalilheveioogostodeviajaredescobrirnovasculturas,queatéaí
sóconheciaatravésdoslivros.Quandochegou,entrouparaa
universidadetirandoocursodejornalismo,aomesmotempoque
resolveutirartambémumcursodechinês,nãosabiabemparaquê,
masamusicalidadedalínguaatraíra-odesdesempre.
Quandoacabouocursofoitrabalharparaojornaldiárioondeopai
tambémtrabalhava,eondedevidoaoseuconhecimentodelínguas,
foidestacadoparagrandesreportagensemtodoomundo.
Numa das suas inúmeras viagens conheceu uma fotógrafa
portuguesa,quetrabalhavaparaoutrojornal,fazendotambém
trabalhocomofreelancer,porquem seapaixonou,casandotrês
mesesdepois.
Duranteváriosanostrabalharam juntos,mudandodelocalcomo
nómadas,atéqueaofim dealgunsanosdevidaem comum,
nasceuopequenoPedro,parapôrumpoucodecalmanassuas
vidas.Apartirdaí,comoélógico,osritmosdetrabalhomudarame
assaídasparaforatambém.
Doisanosmaistarde,ecomoconhecimentoquetinhaadquirido
aolongodosanosresolveufundarumjornalregional,queseriaum
semanárioecomotaldar-lhes-iamuitomaisespaçodemanobrae
tempoparacuidardomenino.
AmãedeJacintojáestavareformada,peloqueajudariaacuidar
doneto,assimcomoaanterioramadeJacinto,Ana.
Quando Pedro completou sete anos,resolveram separar-se,
continuaramamigos,masconstataramquenadamaishaviapara
além dessaamizade,ecomoaindaeram novosparaterem um
relacionamentoapenasbaseadoemamizade,resolveramseparar-
se.Omeninoficoucomamãe,emboraestivessetambémcomo
pairegularmenteecomosavós.
Um anodepoisdaseparação,MariaJoãocomeçouanamorar,
acabandoporjuntar-secomonamorado,mantendoofilhocomela.
Jacintoteveváriosromancesocasionais,nadadesério,poistão
depressanãopensavaenvolver-seseriamentecomninguém.
–Jacinto,eseteaparecesseum mulherespecial,achasquea
deixavasfugir?–inquiriuCarlos.
–Eunãoandopropriamenteafugirdenenhum relacionamento,
achoéqueaindanãoapareceuninguémquefizessevalerapena
investirnessetipoderelação…masdefacto,aindanãoperdia
esperançadeacabarosmeusdiascom alguém…comodiziaa
minhaama:“ninguéméfelizsozinho”…
– Hum,oqueéqueparatiéfundamentalnumamulher?–
perguntouRosarinho.
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–Oradeixacáver–dissecomarbrincalhão–temdepareceruma
mulher,nãopodeterbigode,cabelosnaspernas…
–Válá,Jacinto,foradebrincadeiras,oqueéqueteatrainuma
mulher?
– Bem,atrair,atrair,atraem-me muitas coisas – continuou
brincando,eexpelindoumaenormebaforada–coisasquesóas
mulherestêm…
–Bemjávi,quenãoqueresmesmofalarasério–disseRosarinho
jáumpoucoaborrecida.
–OhRosarinho,nãoéisso,équeeupodiacomeçarparaaquia
dizerqueoquemeatrainumamulheréasinceridade,eserboa
pessoaesercarinhosaetal,ouquetivesseopeitogrande,ouo
raboassim ouassado,mastodaagentesabequenãoébem
assim.Ouháquímicaounãoentreaspessoas,hámulheresmuito
bonitasquenãomeatraem,atéconcordoquesãobonitas,mas
nãoháaquelafaísca.Noentantonãoésóoaspectofísicoque
conta,éoconjunto,hápessoasnãotãobonitas,masquenos
cativampelasuapersonalidade.
Claroqueoquenosatraiprimeiramenteéoestáàvista,etenhoa
dizer-tequenãotenhopreferências,tantomepodem atrairas
morenas,comoaslouras,ouasruivas.
Masdepoisoquenoscativaédefactoapersonalidade.Edepois,
aindahámaisumacoisa:dependesequeremospassarumaúnica
noitecomessamulher,enessecaso,qualquerumaserve,desde
quenosatraiaminimamente,ousequeremosumarelação.
Mastuaindaésmuitonovinha,paraperceberesisto!
Riu-seaoveracaradedesagradodaamiga.
–Éverdade,vocês–disseapontandoparaRosárioeparaCarlos–
sãodoismiúdos,aindanãosabemoqueéavida,pensamquejá
sabem muito,masvãoverquandochegarem àminhaidadeque
afinalnãosabiamnada.
–Ok,podesteracertezaquevouguardarestaconversanaminha
memóriaequandochegaraosquarenta,vouanalisarepercebero
queaprendiatéali–disseCarlos,rindo.
–Eutambém,aliás,atéachoquevouanotarnomeudiárioesta
conversaevoulápôraquiloquejáseiarespeitodesentimentos,e
quandofizerquarentaanos,nodiaem queosfizer,voureler!–
concordouRosarinho.
–Não!Tiveumaideiaaindamelhor:escrevemosnumafolhaesta
conversaeaquiloquepensamossobreasrelaçõesentreas
pessoashoje,depoisfechamosacartaemetemo-lanumenvelope
fechado.Enodiaemquefizermosquarentaanos,abrimo-lo!
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Atenção,nãopodemosfazerbatotaeabri-loantes!–disseCarlos
entusiasmadíssimo.
–Boaideia!Façamissoeachoquevãoterumagrandesurpresa–
respondeuJacinto,divertido.
Jápassavadameia-noite,quandosedespediram deJacinto,
combinandoumjantaremcasadeRosárioparaopróximofim-de-
semana.
QuandoJacintonodiaseguinteapareceunojornal,todosquiseram
sabercomoestavaomeninoetinhamresolvidofazerumagrande
reportagem sobreosperigosnaestrada,alertadospeloacidente
quetinhaocorridocomofilhodele.
Jacintoficoucomovidocomasolidariedademostradaportodosos
colaboradoreseporverquemesmosemestarpresente,asvendas
dojornalatéhaviam subidoduranteasuaausência,oque
denotavaaqualidadedotrabalhoexecutadoportodos.
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CapítuloXIX

Humberto,chegoufinalmenteamarinheiro,jánãoeragrumeteefoi
comorgulhoquerecebeuasprimeirasdivisas.
O cursohaviaterminadoeosmelhoresdocursoiriam ser
colocadosemfragatasoucorvetas,osoutrosiriamfazerserviço
emterra.
HumbertoeCésarencontravam-seentreosprimeirospeloque
foram destacadosparaasuaprimeiraviagem abordodeuma
fragata.
Nodiaanteriormaltinham conseguidopregarolho,taleraa
ansiedadeeodesejodesentiramaresiaeahumidadedasondasa
invadir-lhesosporos…
Às7.00damanhãtocouaalvorada,osmarinheiroslevantaram-se
sobressaltados;nessediaosononãoosvencia;vestiram-se
apressadamente,afim deirem tomaropequeno-almoço,para
seguidamenteiniciaremo“abastecimento”,tinhamdeaprovisionar
afragatapoisaviagemiriaduraroitodias.
Durantequatrohoras,formaram umacadeiahumana,passando
uns aos outros legumes,fruta,carne,peixe e bebidas e
essencialmentegradesdecerveja.
ComotempoHumbertoviriaaperceberqueacervejaéumadas
melhoresaliadasdoshomensdomar,sendotambémmuitasvezes
asuadesgraça…
Nodiaseguinteiniciaram asuaprimeiraviagem,otoqueparaa
faina,significavaqueiriam navegarem breve,eraum toquede
apitocomváriossonsequeduravacercadeumminutonumsó
fôlego.
Osmarinheirosedemaistripulaçãoentraramparaobarco,tendo-
lhessidodistribuídoumcartãozinhoondeindicavamquaisosseus
postos,ondedeveriampermanecereoquedeviamfazeremcaso
deataqueoudefogo,todasassituaçõesestavamprevistas,dando
indicaçõesprecisasacadaumdecomodeveriaactuar.
OlugardeHumbertoeranasaladetelecomunicações,ondefaria
um turnode4horasseguidas,descansandodepois8horase
assimsucessivamente.
Preparam-sefinalmenteparazarpar,onavioapitoueelessentiam
umaagitaçãotãograndedentrodesi,quequasesentiamcócegas
nasplantasdospésepalmasdasmãos.
Viam aterraaafastar-selentamente,asondasbatiam nocasco
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desfazendo-seem flocosdeespumabranca,oscabelosficavam
cresposdevidoaosalqueselhespegavaaoscabelos,os
cacilheirosadarem-lhespassagem,depoispassaram abarrade
LisboaeCascaiseentraramfinalmentenomar,umashorasdepois
sentiram-se completamente sós,aíaperceberam-se da sua
vulnerabilidade,àsuavoltaapenassevislumbravamar,uma
imensidãodeáguaeelesnumpauzinhodefósforoàderiva.
Malfalavamcomaemoção,outroscomeçavamasentirosefeitos
dobalanço,eravercabeçasdebruçadasnaamuradaadeitaremlá
paraforaospequenos–almoços,osolhossaídosforadasórbitas,
comaafliçãoeoesforçodesetentaremconter.
Osmaisvelhoseexperientesriam-se,dando-lhespalmadinhasnas
costas,também elesjáhaviam passadoporaquilo,atéosseus
estômagossetornaremcofresatodaaprova.
–Marinheirosdeáguadoce!…–diziam elesaosnovatos.Eos
desgraçados,com oolharmaisinfelizedesesperadodomundo
tentavamsorrir.
Humbertotambémseencontravaincluídoentreaquelesinfelizes,
nuncanavidalhetinhapassadopelacabeçaquefosseenjoar,a
partirdaítomoumaiscuidadocomacomidaepassouorestoda
viagemimpecável,umverdadeirolobo-do-mar!
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CapítuloXX

Rosarinhotinhacombinadocom airmã,onamoradodestaeos
amigosiremnessanoiteaocinemaverofilme“TalhadosnoCéu”,
iam jantarprimeiroaum restaurantechinêseentãodepois
seguiamparaocinema.
Chegouacasa,vindadojornal,às18.45m,tomouum duchee
vestiu-se,às19.15mchegouFrederico,Carlos,CarlotaeAlexandra,
vinhamalegresnaexpectativadepassaremumanoitejuntos,hájá
algum tempoquenãoestavam todosjuntoseissoerasempre
motivodefesta.
Resolveramiraumrestaurantequeficavapertodocinema.
–Entãopessoal,oqueéquevamoscomer?–perguntouCarlos
aosrestantes.
–Euachoquedevíamospedirváriospratosedepoisprovamosde
todos–sugeriuAlexandra.
–Parece-mebem–respondeuoFred.
–Pormimtudobem,jásabeméquenãogostodeporcoagridoce
–advertiuRosarinho.
–Pedimossóum mana,masjásabesqueéomeupreferido–
disseEma.
Pediram osdiversospratose,resolveram também pediros
pauzinhos.
–Jásabemqueeunãotenhojeitonenhumcomospauzinhos,mas
voutentarmaisumavez–disseCarlota.
Poucodepoischegaramospedidosqueforamcolocadosnotampo
giratório.
Todosseserviramdaquiloquegostavam.
–Assim,Carlota–exemplificouEma,segurandoospauzinhos
chinesesentreosdedosdeformaaformarumapinça.
–Ok–respondeuCarlotacom um armuitopoucoconvencido,
tentandoimitarosoutros.
Poucodepoisumbocadodegalinhacomamêndoasvoouparao
pratodaAlexandra.
–Épádesisto–disseCarlotairritada–porfavormandemviros
talheresparamim.
Osoutrosdesmancharam-searir.
–DeixaláCarlota,nãotensjeitoparaisto,masesperoquetenhas
um bocadinho maisdejeito com osteusdoentes– disse
Alexandra,divertida.
–Ui!Quemnãometiaoraboàfrentedelaparalevarumainjecção,
seieuquemera!–brincouFred.
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Carlotariu-se,estavaatirarocursodeenfermagemeosamigos
estavamsempreabrincarcomelaaesserespeito.
–Estábem,podeserqueumdiaprecisesenessediaeuvoufazê-
lo com especial jeitinho para não te magoar – disse
maliciosamente.
–Quemedo!!!–responderamEmaeAlexandraemcoro.
–Deixalá,amiga,nãolhesligues,eutenhomuitaconfiançaemtie
sabesquequandoprecisardealgumainjecçãovousempreter
contigo–disseRosarinhorindoefazendoumafestanamãode
Carlota.
Passaram orestodojantarnagalhofa,rindocom tudoemais
algumacoisa,fazendoparvoícesedizendopiadasunsaosoutros,
comofazemhabitualmenteosamigosquandoestãojuntos.
Depoisdojantarseguiramparaocinema,paraverasessãoque
começavaàs21.40m.
Quandoofilmeacabou,Rosarinhopareciaestaremtranse,ofilme
erasobreum casamentofeitonocéu,em queosprotagonistas
tinham atédeterminadaidadeparaseencontrarem,senãose
encontrassem,seriaminfelizesorestodavida.
Parasepoderemencontrar,Deus,queestavaalirepresentadode
maneiranadaconvencional,ia-lhesmandandosinais,queos
faziamlembrardoquesehaviapassadonocéu.
Rosarinhosentiacomumacertezatãograndequealgodogénero
lhetinhaacontecidooulheestavadestinado,quetinhaoscabelos
docorpoarrepiadoseumaemoçãofortíssimaaimpediadefalar.
Paraosoutrostinhasidoapenasmaisumfilmeengraçado,mas
nadademais;paraRosarinhoeramaisum sinaldequeoseu
destinohaveriadecumprir-se,estavaescrito…
Nessanoitesonhouquetinhaencontradooamordasuavida,
praticamentenãoselembravadecomoeleera,apenasquetinhao
cabeloaoscaracóis.
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CapítuloXXI

OfimdesemanachegoueJacintoiafinalmenteconhecerIsadora
eagradecer-lheoquetinhafeitopelofilho.
Porvoltadas17.30tomouumduche,perfumou-secomomesmo
perfumedesempre,aomesmotempoqueolhavaparaoarmário
tentandodecidiroquevestir.
Rosarinhotinha-lheditoqueamãeeraumapessoadescontraídae
prática.
Optouporumacamisabrancacom riscasverticaisazuis,uma
calçasnomesmotomeunssapatosdevelaazuis-escuros.
Escolheuduasdasmelhoresgarrafasdevinhoquelátinha,umade
brancoeoutradetinto,edirigiu-seàfloristaparairbuscaroramo
defloressilvestresquetinhaencomendadonessamanhã.
Depoissaiudecasa,emdirecçãoàcasadaex-mulher,tinhaficado
depassarporlá,paraestarumbocadinhocomofilho.
Deixouasfloreseovinhonocarro,abrindooporta-luvasetirando
umjogoparacomputadorqueiriaofereceraofilho,omeninojáhá
algumtempoquelhevinhapedindoaquelejogoeeleachouque
eraumaboaaltura,vistoaindaestaraconvalescerdoacidente.
Tocouàcampainhaeapareceram-lheostrêsàporta,ofilho,aex-
mulhereocompanheirodesta,comumsorrisodeorelhaaorelha,
tinham o dom de o fazersentirsempre bem lá em casa,
convidaram-noaentrarealancharcom eles,tinham feitoum
petisco,com camarões,chouriçosassadosepãoalentejano.
Jacintoaceitoudebomgrado,dizendoquenãopodiaeracomer
muitovistoterumjantardaliapouco.
Maria João quis logo sabercom quem era,se era uma
namoradinhanovaeelerindo-se(estavam sempreaquerer
arranjar-lhecompanheira),dissequeeramsimplesmenteamigose
alémdissonãoeraumjantaradois,massimcommaisgente.
Depoislembrou-sedojogoparaofilho,tinha-oguardadonobolso
dascalçasedisse-lhe:
–Pedroadivinhaoquetenhoguardadoparatinobolsodas
minhascalças?
–Deveserumacoisapequenina,paracaberaí!Umchocolate?
–Não,umacoisamaisvaliosa…umacoisaquemepedistejáhá
algumtempo…
OsolhosdePedroiluminaram-seeperguntousorrindo:
–OjogodoPokemon?
–Issomesmo!–respondeuopaitirandoojogodobolsoe
entregando-lho.
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Omeninolevantou-seeabraçando-seaoseupescoço,disse:
–Adoro-te,pai.
–Eutambémteadoro,filho.
–Pai…
–Dizfilho…–respondeuemocionado.
–Pensastequeeuiamorrer?Tivestemedo?
–Sim,filho,tivemuitomedoqueissoacontecesse,massempre
acrediteiqueteiassalvar–dissejácom lágrimasnosolhos,
mentindoumpouco,poisdefactohouveumafracçãodesegundo
emquepensouqueoiaperder.
–Seeumorresseiaschorarmuito,pai?
–Ia,Pedro,mastentanãopensarmaisnisso–dissecomavoz
embargadapelaemoção.
–Masoquemeaconteceufoimuitogravenãofoi,pai?Eupodia
termorrido.
–Poisfoifilho,masgraçasaDeusestásaqui,eseDeusquiserhás
-desersempremuitosaudávelefelizenuncamaistevaiacontecer
malnenhum.
–Adoro-te,pai.
–Adoro-te,filho.
–Agoravoujogar,ok?
–Foiparaissomesmoqueeutetrouxeojogo–disseabraçando-o
umavezmaisebeijando-o.
Jacintoemocionava-sesemprecomasmanifestaçõesdecarinho
dofilho,masdestaveztinhasidoespecial,estiveraquaseaperdê-
loeissofazumapessoarepensartodaasuavida.
Seráquedizemosasvezessuficientesaumapessoaquantoas
amamos?Seráquedeixamoscoisasporfazerporqueachamos
queaindatemostempodeasconcretizar?Seráquedeixamos
passarasoportunidades,simplesmentepormedooufaltade
coragem?
Sentiudentrodesi,quecomoacidentedofilho,algohaviamudado,
nãoiriamaisdeixarescaparasoportunidades,nãoiriamais
escondersentimentos,nãoiriamaisadiardecisõespensandoque
aindanãoeratempodeastomar.
Estavaprontoparatudooqueavidalheoferecesseedestavez
nãoiamaisoporresistência,iaentregar-seacadaamor,acada
sonho,comoseofimdasuavidaestivessepróximoeaquelafosse
asuaúltimaoportunidade.
Porvoltadas19.30despediu-sedofilho,quecontinuavaentretido
comojogoedocasal,tinhacombinadocomRosarinhoàs20.00
horasegostavadeserpontual.
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Pelocaminhoiapensandonoqueiriaencontrar,quetipodemulher
seriaIsadora?Sabiaqueeranovaebonitaporaquiloquelhe
contaraRosário,mas,quetipodeconversasteria?Provavelmente
doalémedeespíritosedeprevisõesparaofuturo.
Eleeraum intelectual,acreditavamaisnaciênciadoqueem
bruxedos,masdevidoaofactodeterviajadotantoeterestadoem
contactocomtantasculturas,tinhaumamenteabertaedefacto
em certasocasiõestestemunharaverdadeirosmilagres.Além
dissoosmédicosdeFrança,tinhamditoqueofactodePedrose
salvarsedeviacertamenteaummilagreequeeledeviaagradecer
ao“Além”porisso.
Comestetipodepensamentos,chegouàruaondemoravaRosário,
estacionouocarro,procurandoonº21,queeraodacasadelas.
Tocouàcampainhado2ºandar,subiuosdoislançosdeescadase
láestavaRosarinhosorrindoeconvidando-oaentrar,acasa
cheiravaacanelaeaincensos.
Guiou-oatéàsalaondeseencontravaEma,FredericoeJoão,
apresentando-os.
–EsteéoJacinto,omeuchefinho–dissebrincando.
–Boatarde,eusouaEma–cumprimentouairmã,pondoàvistao
seumagníficosorriso.
–Éparecidíssima,comasuairmã,apenasumpoucomaismorena
–constatouJacinto,dando-lhedoisbeijos,umemcadaface.
Elasriram-se,jáestavamhabituadasàcomparação.
–Porfavor,trate-meportu–pediuEma.
–Ok,combinado,apartirdeagoratratamo-nostodosportu!–
concordouJacinto.
– Frederico,muitogosto,souonamoradodaEma– disse
Frederico,pondo-sedepéeestendendo-lheamão.
–Eeste,quemserá?Hummm,achoquejásei,ésofamosoJoão!–
disseJacintofazendoumafestanacabeçadomiúdo.
–Famoso?Porquê?–perguntouJoão,surpreendido.
–PorqueatuairmãRosário,jámefalouinúmerasvezesdeti,ede
comoésbemcomportadoeinteligente–respondeupiscando-lhe
umolho.
Joãosorriuenvergonhado,olhandoparaairmã.
PassadosalgunsinstantesapareceuIsadora,vinhacoradacomo
calordofogão,ocabeloapanhadoemrabo-de-cavalo,umvestido
amarelocom pequenasfloresverdeseamarelas,eporcimaum
pequenoavental,aquevinhalimpandoasmãos,Jacintoficou
impressionadocomasuabeleza.Rosárioapresentou-oseJacinto
estendeu-lheoramodeflores.
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–Muitoobrigada,nãoprecisavadeseincomodar–agradeceu
Isadora,pegandonasfloresecheirando-as.
–Sãolindasecheiramtãobem!Adorofloresdocampo.
–Denada,defactotiveumaajudinhanaescolhadasflores–
dissepiscandoumolhoaRosário,eraelaquelhehaviaditoquea
mãepreferiafloressilvestre.
–Bem,semedãolicença,vousópô-lasnumajarracomáguae
voltojá–disseaomesmotempoquesedirigiuàcozinha.
–Ondepossopôrestasgarrafas?–perguntouJacintomostrando
asgarrafasdevinho.
–Dácá–respondeu,Rosarinhopegandonelas–voulevá-laspara
acozinha,paraasabrir.
Passadouminstante,Rosarinhoregressouàsalaevendooardo
amigo,atirou-lhe:
–Surpreendido?Eutinha-teavisado!
–Éimpressionanteparecemastrêsirmãs,ealémdissosãotodas
parecidíssimaseatéo João sendo rapazétambém muito
semelhante!
Cincominutosdepois,Isadoraregressouàsala,com ajarradas
floresjáprontaecolocando-aemcimadamesa,anunciouqueo
jantarestavapronto,quesófaltavachegaroCarlos,nesseinstante
tocaram àcampainhaeeraele,com umacaixadegeladode
chocolatedebaixodobraço.
–Olápessoal–dissesaudandoatodosemgeral–desculpemo
pequenoatraso,masfoiporumaboacausa!–disseapontando
paraacaixadegelado.
– Estásdesculpado,agoravaimaséguardaro gelado no
congeladorevamosjantar–respondeuIsadorasorrindo.
Carlosregressou pouco depoise Isadora convidou todosa
sentarem-se.
EmaeRosáriodirigiram-seàcozinhaafim detrazerem ojantar
paraamesa,tinhampostoumamesinhadeapoioaoladodamesa
dejantar.
Ojantareralombodeporcoassadonofornocomespeciariasea
acompanhararrozdepinhõesesultanasefrutasvariadascortadas
emgomosefatias.
Astravessasestavam muito bem arranjadas,com asfrutas
dispostasdemaneiraaformaremflores,oquedenotavaogostoe
paciênciadequemastinhaarranjado.
Para sobremesa,Isadora tinha preparado arroz doce,uma
especialidadesua;tinhaaprendidoafazê-locomaavópaternae
umdosseussegredoserasercozidoemleiteenãoemáguacomo
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habitualmentesefaz,demoravaodobrodotempoaconfeccionar,
maspelosabor,valiaapenaaespera!Depoispolvilhara-ocom
canela,formandopequenasflores,haviaaindaparasobremesao
geladotrazidoporCarlos.
Sentaram-sefinalmentetodosàmesa,comJacintoaserviratodos
ovinhoquetrouxera,exceptoaJoão,queseficoupelosumode
laranjasespremidaspelamãe.
Jacintoagradeceuaamabilidadedeoteremconvidadoparajantar,
dizendo que aguardara ansiosamente pela oportunidade de
agradeceraIsadorapessoalmente,aquiloquetinhafeitopelofilho.
Isadoraolhandoparaeleperguntou-lhecomoestavaagorao
menino,aoqueelerespondeuqueestavaarecuperarmuitobem.
EntãoIsadoradisse-lhe:
–Fizapenasoquetinhaafazer,nadamais.OJacintoacreditaque
nãoestamossósnestemundo?Queháseresquenosprotegem,
sejaDeus,guiasouanjosdaguarda?
Jacintoacenoucomacabeça.
–Entãoaíestáaexplicação,foiasuaféqueosalvou!
–Humm,nãoseiseseráassimtãolinear…naverdadeeununcafui
um homem degrandefé.Claroqueem determinadasalturasjá
pediaDeusmentalmentecoisas,masnãoseiseElealgumavez
meteráouvido–respondeuele.
–Pois,amaiorpartedaspessoassãoassim,nãotêm fé,nem
sequeracreditamemnada.Atéquechegaaodiaemqueporuma
circunstânciaextrema,oram aDeusouaossantos,comoseo
fizessemtodososdias–disseIsadora.
–Ouvãoàbruxa!–replicouEmadivertida.
–Ouisso!Naverdade,achoquetodosnósprecisamosdeacreditar
queexistealgo,paraalém daquiloquenosédadoaver.Em
circunstânciasextremas,precisamosteralgoaquenosagarrar.No
entantoestouconvencidaqueaféoperamilagres,overdadeiro
milagrecomeçadentrodenós,quandoqueremosacreditarcom
todasasnossasforçasquevamosconseguiralgo–concordou
Isadora.
–Porisso,équejáouviváriasvezesnatelevisãoqueosdoentes
com cancrosecuram maisdepressaemelhorseacreditarem
nalgumacoisa.Cáestá,éaféqueossalva!–disseCarlos.
–Éissomesmo,àsvezesaparecem-meaquiclientes,quevêm
apenasporcuriosidade,eudou-lhesconselhos,deacordocomo
quevejonas“cartas”ounos“búzios”,masvejo-lhesperfeitamente
nosolhosquenãoacreditam em nadadaquiloquelhesestoua
dizerequenem sequervãoseguirosmeusconselhos.Alguns
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constatamdepoisqueaquiloqueeudisseserealizou,ouseguem
osmeusconselhosedepoisatévêmagradecer.Outros,apesardos
meusconselhos,fazemtudoàmaneiradelesedepoisdizemque
nadadoqueeudisseserealizou…–constatouIsadora.
–Desdesemprequeoserhumanoprocurarespostas.Todos
queremossabercomocáviemosparar…–disseFrederico.
–Éinteressantecomohátantasreligiõesecadaum sejulgao
donodaverdade.Étristequesechegueamataremnomedafé–
disseJacinto.
– Enofim,andam todosàprocuradomesmo,aspessoas
precisamacreditar,acreditaremalgo,nemquesejanelaspróprias
–riu-seRosarinho.
–Bem,naverdade,nomeucaso,quandosoubeoquesetinha
passadocomomeufilho,omeuprimeiropensamentofoipedira
Deusparaosalvar,depoishouveumaalturaemquepenseiqueera
impossívelDeusexistir,oupelomenoscomoaspessoasacreditam
n’Ele,comoéqueelepoderiadeixarmorrerassim um inocente?
Depoispenseiemquantascriançaseadultossofrempelomundo
fora,semqueumDeusossalveoupareçaverosofrimento.Como
jánãotinhamaisnadaaquemeagarrar,lembrei-medaRosarinho
edoqueelatinhacontadosobresi,eagarrei-meaisso–disso
JacintoolhandoparaIsadora.
–Foiaíqueafésalvouoseufilho,foiquandoseagarrouaisso
comoumatábuadesalvação,quandopassouaacreditarcomtoda
asuaenergia,queeuiriapedirummilagre,ouiriafazerqualquer
coisaparasalvaroseufilho–retorquiuIsadora.
Jacintosentia-seimpressionadocomIsadora,estavaagostarda
suavozcalma,daserenidadequetransmitia,damodéstiacomque
falaradaquiloquefazia.
Pensouqueelairiatentardemonstrarqueasuareligiãoéqueeraa
certa,noentantonãoforanadadissoqueacontecera,respeitavaa
opiniãodetodosetransmitira-lheumaperspectivadafé,naqual
elenuncapensaraantes.
Alémdomais,achava-alinda,umamulhermuitomaisatraentedo
queaquelasquetinhaconhecidoatéentão.
Elaeracomoera,semtentarimpressionarninguém,nãosetentara
mostrarmaisesperta,nem maisinteligentequeninguém.Sabia
escutaredarasuaopinião.
Pareceu-lheumamulherseguradesiprópria,umamulherquesabe
ovalorquetemenãoprecisadefazernadaparaimpressionaros
outros.
Orestodojantardecorreudeformaanimada,ondefalaram de
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coisastãodiversas,comoanimais,flores,teatroejornais.
Joãoquedeprincípioestavaum poucoacabrunhado,talvez
sentindounscertosciúmesporterumhomemmaisvelholáem
casa,aofim depoucotempoestavacompletamenterendidoà
paciência de Jacinto para as crianças,dava-lhe atenção e
respondia-lheatudosemficaraborrecidocomtantasperguntase
tratando-ocomoumhomenzinhoenãocomoaumbebé.
IsadoraouvindoofilhoaconversarcomJacintocompreendeuaté
quepontoofilhodeviasentirafaltadopai,estavaasercriadonum
reinosódemulheresedeviaserdifícilàsvezesparaelenãoterum
modelomasculinoaquemseguir.
Despediram-se,jápassavadaumadamanhã,anoitehavia
passadosemsedaremconta.
Jacintoagradeceumaisumavezojantar,dizendoquetudoestava
umadelícia,enãoestavadefactoafazerfavornenhum,Isadora
cozinhavamuitobemeprometeramvoltarareunir-seembreve.
DepoisdeJacintosair,Rosárioperguntouàmãeoquetinha
achadodele.
Eamãecomumbrilhozinhonosolhoseumsorriso,disse-lheque
hámuitotempoquenãoconheciaumhomemtãoagradáveleculto,
erafácilgostardele.
JacintosonhoutodaanoitecomIsadoraenodiaseguinteacordou
revigoradoecheiodealegriadeviver,oquejánãolheacontecia
faziaalgumtempo.
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CapítuloXXII

Apósterterminadoocurso,Humbertofinalmentecomeçaraa
receberum ordenadoquelhepermitiasustentar-seeaindapôr
algumdinheirodeparte.
Nãopagavacasanemalimentação,sóumavezporoutrasedava
aoluxodeircomeraalgum restaurante,peloquedispôs-sea
amealhartudooquelhefossepossível,aindanãosabiabemoque
iafazerdasuavida,masomaisprováveleramanter-seno
continente,porissoquandotivessealgum dinheirojunto,talvez
resolvessedarumaentradaparacomprarumapartamento,nãose
viaavivertodaavidanoquartelounonavio!
Continuavaairpassaralgunsfins-de-semanaacasadoscolegase
asairdevezquando,nalgumasfolgas,atéumbaroudiscoteca.
Devezemquandoconheciaumarapariga,comquemnamoriscava
durantealgumassemanas,masnadadesério.
Ànoitenacamaratadeitado,imaginavacomoiriaserasuavida
“Seráquealgumavezmevousentirinteiramentefeliz?Comoserá
aminhavidadaquiaunsanos?Seráquevoucasaraqui,comuma
raparigadocontinente?Comoserãoasraparigasdocontinente,
comomulheres,serãoparecidascomasaçorianas?Secalharnão,
estasparecem-memaismodernas,achoquegostamdepartilhar
astarefastodasdecasa.Tereifilhos?Sim,issoeracerto,de
certezaqueiaterfilhos,fosseaquiounosAçores,filhoseraalgo
queelequeriadecididamenteter;nãoparajá,masqueroserpai”–
pensava.
Apetecia-lheapaixonar-se,masapaixonar-setotalmentecomovia
nosfilmeseclaro,sercorrespondido.
Alilongedetudooquelheerafamiliar,longedocarinhodospais,
ansiavaporalguémqueoamasseeaquemelepudessetambém
entregaroseucoração.
Numadessassaídas,CésarconheceuMariana,umarapariga
extremamentesimpática,queeradesignergráficanumarevistae
faziaalgunstrabalhoscomofreelancer,tinhavinteeseteanose
viviasozinha.
PassadopoucotempoCésarestavacompletamenteapaixonado,já
nãoqueriaumamoremcadaporto,sóqueriaestarcomelatodos
osminutosdisponíveis,quandoiadeviagemosofrimentoeraatroz,
nadanemninguémconseguia“pô-loparacima”,apesardeumas
cervejitasajudarem…sódescansavaquandochegavaàBaseNaval
doAlfeiteeaconseguiadescobrir,comoscabelosaoventoeos
braçosnoarlançando-lhebeijosaovento,queelerecebiacomo
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umadescargadeenergiaqueodeixavaquaserevigorado,quase
porquesóquandochegavam acasaeseamavam em todosos
cantosdoapartamento,sentiaquevoltavaaseromesmo.
Humbertosentia-secadavezmaissozinho,praticamentejásóse
encontravacom Césarduranteosserviços.Estavacontentepelo
amigoedesejava-lheasmaioresfelicidades,nofundosonhava
comomesmoparaele.



99

CapítuloXXIII

Emachegouacasalavadaemlágrimas,Isadoraaflitaperguntou-
lheoquesepassava,nãoerahábitoverafilhanaqueleestado.
Emasempreforamuitoserena,poucodadaaexteriorizaros
sentimentosetambémmuitoadulta.
Aosdezoitoanos,osavóshaviam-naajudadoaabriraflorista,pois
sabiamdogostodanetaporfloreseEmanuncativerapretensões
airparaauniversidadeouaformar-se,queriasimplesmente
trabalharnaquiloquegostavaedesdepequenasabiamuitobemo
quequeriaeporquê.
Entrelágrimasesoluços,Emacontouquehaviaacabadoonamoro
comFred.Elequeriacasar-seeEmaachavaqueaindanãotinha
chegadoaaltura,gostavadele,masaindaseachavamuitonovae
nãoqueriacometeromesmoerrodospaiseporissoresolvera
acabarcomonamoroecadaumseguirasuavida.
Jáháalgum tempoqueFredericoandavaapressioná-lanesse
sentidoeEmasempreafugiràquestão,dizendoqueaindaera
cedo,noentantoFredericopressionava-acadavezmais,vistoque
eraunsanosmaisvelhoqueEmaequeriaserpaiaindanovopara
poderacompanharosfilhosemtudoenãoqueriaesperarmuito
mais.
Isadoratentouacalmarafilha,dizendo-lhequehaviamuitosoutros
homensnestemundoequesenãofosseFred,haviadeaparecer
outroquetalvezfosseocertoparaela,ouentãoseassimestivesse
noseudestinohaviadevoltarparaonamoradoehaviam de
entender-se.
Quanto ao casamento devia avançarunicamentequando se
sentissepreparadaecomvontadeparaisso.Setinhaacertezados
seussentimentoseachavaqueonamoradoeraohomemdasua
vida,porquenãoarriscar?Nadaécemporcentoseguro,eoque
hojeé,amanhãpodenãoser.
Nãodeviatomarcomoexemploospais,poishámuitaspessoas
quesecasamnovaseocasamentodácerto…masquandoofazem
devem fazê-losem interrogações,sabendoquenessemomento
aquiloéoquemaisqueremesentindoquevãoserfelizes.Sejá
casamcomdúvidas,raramentedácerto…
Emaenxugouaslágrimas,respirandofundo.Iadarum tempoà
relaçãoedepoislogoseveria.
Telefonou à irmã que estava no jornal, contando-lhe
abreviadamenteoquesetinhapassado,Rosárioprometeuirpara
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casalogoqueestivessedespachadaparapoderemconversar.

Rosáriochegouacasaporvoltadas19.00,amãeeoirmãonão
estavamemcasa,tinhamidoàscompras.
–Ema?–chamou,pousandoamalanobengaleiroatrásdaporta.
–Estouaqui,noquarto–respondeuairmã.
Assimqueentrounoquarto,viuairmãcomosolhosinchadose
vermelhosdechorar,sentadanacamacomosjoelhosflectidose
osbraçosagarrandoaspernas.
–Então,mana?–dissecom vozdocesentando-senacamaao
ladodairmãefazendojáumesforçoparanãochorar,poisassim
queviaairmãchorar,imediatamenteseemocionava.
AslágrimassaltaramdosolhosdeEmacomosetivesseumafonte
emcadaolho.
–Então…jásabes,foioquetedisseaotelefone–disseEma,
fungando.
–OFredquercasar?
–Sim,quer–respondeuEma.
–Oqueéquelhedeuparaquerercasar,assim derepente?–
perguntouRosário.
–Elejáandaafalarnissoháumtempo…dizquenãofazsentido
continuarmosassim,quervivercomigo,acordarcomigo,terum
filho…–erecomeçouachorar.
– Etumana,oqueéqueTuqueres?– perguntouRosário
enfatizandoo“tu”.
–Nãosei,mana,eugostodele,masachoquesomosmuitonovos.
Tenhomedoquenosaconteçaomesmoqueaopaieàmãe,tenho
medodeterfilhosedepoisterem depassarporaquiloquenós
passámos–respondeuEma.
–Humm–respondeuRosário,percebendomuitobemoqueairmã
sentia.
–Eentão,agoraacabaramonamoro?
–Sim,eudissequenestemomentonãoeracapazdetomaressa
decisãoeentãoresolvemosacabar.Masnestemomentosinto-me
apessoamaisinfelizdomundo,Rosário.
Airmãabraçou-a,fazendo-lhefestas.Desdepequeninasqueeram
assim,confortavam-seumaàoutra.
–Vamossairhojeànoite,Ema?Vaifazer-tebem,apanharar,para
“arejarasideias”–sugeriuRosário.
–Achoquesim–respondeuEma,numfiodevoz.
–QueresquedigaaoCarlos,àAlexandraeàCarlotaparairem
connosco,oupreferessónósasduas?–perguntouRosário.
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–Podesdizer-lhes,sempreémaisdivertido–respondeuEma.

Foramaumbarjuntoàpraia.
Obarmaneraumrapazquetinhaandadocomelasnaescolaeque
emtemposestiveraapaixonadoporEmaeficouencantadoporas
ver,tinhacomeçadoatrabalharaliháum mêsenãoasvia,
praticamentehátrêsanos.
–Entãoestátudobemcomvocês?–perguntouobarmanaolevar
asimperiaisparamesaeumpratinhocomtremoços.
–Sim,econtigo?–respondeuRosário.
–Também;estouaquiatrabalhardesdeomêspassado,éporreiro!
–Deixastedeestudar?Nuncamaistevinaescola…–perguntou
Alexandra.
–Deixei,achoqueaescolanãoeraparamim.Nuncafuimuitobom
alunoechegueiaumaalturaquejánãotinhapaciênciaparaaquilo.
Agoraestouapensartirarocursodebarman,gostodestavida…
–Fazesbem,cadaumdeveseguirasuavocação,masumacerta
formaçãoacadémicadásemprejeito–disseCarlos.
–Poisé,tambémjápercebiisso.Comcursoémaisfácilconcorrer
aoutroslados–concordouobarman.
–Bem,semedãolicença,tenhodeiratenderasoutrasmesas,
porquesenãodaquiapoucocomeçaopessoaltodoareclamare
aindasoudespedido–disserindo.
–Claro,vailáàtuavida,quetuestásatrabalharenóséque
estamosaquiabrincareaempatar-te–aconselhouCarlota.
–Xau,pessoal,divirtam-seevoltem sempre–disseobarman,
acenandoeindoatenderasoutrasmesas.
Obareramuitoagradáveldecoradoemtonsdeazul,comcoraise
espantaespíritosfeitosdeconchasdomar,oscinzeiroseram
conchasehaviaumbúzioemcadamesa.
Asmesastinham um tabuleirocom areiadapraiaepequenas
conchas,búzioseestrelas-do-marespalhadas,quedepoislevavam
umtampodevidroporcima.
–Então,Ema,parecestristinha…–disseAlexandra.
Osoutrosvoltaram osolhosparaela,defacto,Emapareciater
estadoachorar.Aotelefone,Rosáriosimplesmenteosconvidara
parasair,nãodisseraquehaviaalgumproblemacomairmã.
–Nãoénadadequemeapeteçafalaragora!Estouaquiparame
divertir,porfavornãomedigamisso–pediuEma.
Todos os olhares se voltaram imediatamente para Rosário,
expectantes.
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–Nãovamosfalardisto,okpessoal?SãocoisasíntimasdaEmae
senãolheapetecefalar,vamosrespeitá-la–sugeriuRosário.
–Olha,Alexandra,comoestãoascoisasentretieatuamãe?–
perguntouCarlotaatentarquebrarogeloquesetinhainstalado.
–Estãofrancamentemelhores,daquiaummêsvamosiniciaruma
terapiafamiliar.Masjánotomuitasmelhoriasnaminhamãe!A
sério,jánãomecontrolatanto,àsvezesaindalhesaialguma
coisita,masdepoiscainelaereconsidera.Estamosaentender-nos
cadadiamelhorenotoqueomeupaiandamuitomaisfeliz,muito
maispróximodaminhamãe…àsvezes,achoqueatéseesquecem
queeuestoupresente–disserevirandoosolhos–parecemdois
adolescentesapaixonados.
Todosseriram,imaginandoacena.
–Aindabem,amiga,ficomuitocontenteporti–disseRosarinho,
apertando-lheamão.
–Enóstambém!–disseramosoutrosemcoro.
–Etu,Carlinhos?Andoaver-teumcertobrilhonoolhar,seéque
meentendes…–perguntouRosáriocom osolhosbrilhandode
malícia.
Carloseramuitoreservadoemrelaçãoàsuavidaprivada,desde
criançaqueestavahabituadoaesconderosseussentimentos,por
issoerammuitorarasasvezesquepartilhavaintimidadesatécom
osamigosmaispróximos.
–Digamosqueascoisasestãoacorrerbemparaomeulado…–
dissecomumbrilhonoolharenãoadiantandomaisnada.
Asoutrascalaram-se,jásabiamquenãovaliaapenapuxarporele,
Carlossempreforaassimeelasrespeitavam-notalcomoera.
–Etu,Carlota?–PerguntouEma.
–Cávou...nestemomentonãoqueroninguém,estoumuitobem
sozinha–respondeuCarlotacomardecidido.
–Sim,sim,nósjáconhecemosessahistória.Atéapostoqueatéao
fim doanoteapaixonasnovamente!– riu-seAlexandra,que
conheciamuitobemaamigaesabiaqueelanãopodiaestarmuito
temposemseapaixonar.
–Algumdiaacerto!–riu-seCarlota.
Saíram dobarporvoltadas23.30,nodiaseguintetinham de
levantar-secedo,poiseradiadetrabalho.Anoitetinhasido
agradáveletodossesentiammaisleves.

CapítuloXXIV
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Passaraum mêsdesdeojantarem casadeRosarinho,Jacinto
insistindo constantemente em retribuir-lhes o jantar,mas
ultimamenteIsadora,andavacom muitotrabalho,esentia-se
preocupadacomEma,viaperfeitamentequeafilhanãoestavafeliz,
andavapálidaesemapetite,osseusolhosoutroratãobrilhantese
sorridentes,andavamtristonhos.
NoentantoEmaaindanãotinhaacertezadaquiloquequeriaepor
issonãoqueriaprocurarFrederico.
Tentavaem vãodivertir-se,saircom osamigos,noentanto
continuavaasentirquelhefaltavaalgo.
Emaestavanalojamostrandoaumanoiva,váriosbouquetsdoseu
catálogo,paraocasamentoqueseiriarealizardaíaummês.
–Prefereassim:com botõesderosa?Oujásedecidiumesmo
pelasmargaridas?–perguntouEma,sorrindodocementeànoiva.
Otelefonedalojatocou.
–Porfavor,fiqueàvontadeparaverocatálogo,vousóatendero
telefoneedepoissetiveralgumadúvidaousepreferiralgum
bouquetcomoutrasflores,ésódizer…–disseEmaànoiva.
–Florista“Amoraosmolhos”–disse.
–Olá–responderam doladodeláeimediatamenteEmalhe
reconheceuavoz.
–Olá–respondeuEma,sentindooestômagoadarumnó.
–Ema,possopassarhojeànoiteemtuacasa?Porfavor,queria
mesmofalarcontigopessoalmente–pediuFred,suplicante.
–Sim,podes–respondeunummurmúrio.
–Obrigadoe…atélogo–respondeuFredericodebilmente.
Orestododiacustou-lheimensoapassar,enganava-senacordos
arranjosflorais,misturavafloresquenãoqueria,cortavademaisos
pésdasflores…porfim decidiufecharalojamaiscedoeirpara
casa.
Asuaangústiaeraquenãosabiaseeraumbomoumaupresságio
ofactodeFredquererfalarcomela.
Porvoltadas21.30apareceuFrederico,vinhapálido,tinhaperdido
pesoeaparentavaumarcansado,noentantoassimqueviuEma
osolhosiluminaram-seeabocaabriu-senumsorriso,mostrando
denovoorapazbonitoquesemprefora.
Emasorriu-lhetambém,dando-lhedoisbeijoseumabraço,acima
detudocontinuavaaconsiderá-loumgrandeamigo.
–OláEma.
–OláFred.
FredobservoumelhorEma,estavamaisbonitadoquenunca,com
oscabeloscaídospelascostas,lisosebrilhantes,osolhos
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pintadoscomeyelineradelineá-los,oquelhesdavaumarainda
maisprofundo,abocaperfeitaquesemprelheconheceraeocorpo
esculturalquesempretivera.
–Ema–começouele–desculpa!Desculpatodaapressãoque
exercisobreti.Eunãotinhaessedireito.
–Ema–continuou–euamo-te!Asério,Ema,euamo-tecomo
nuncajulgueiserpossívelamaralguémeestoudispostoaesperar
porti,nemquesejaavidainteira.Enuncamaistevoupressionar
paraseresmãe,serásapenasquandotesentirespreparada–
dissedeformadesesperada.
Emaagarrou-seaoseupescoço,beijando-oechorandoerindoe
chorando,nãoodeixandodizermaisnada,aúnicacoisaquesabia
eraquetambém oamavaprofundamenteequeasuavidanão
faziaqualquersentidosemele,longedelenãoconseguiadivertir-se,
nemacharpiadaanada,pareciaquefaltavaumapartedesi.
–Fred–disseEmachorando–agorasouEUquequerocasar
contigo,omaisdepressapossível.
–Nãoprecisodeesperarmaistempo,seiqueéissoqueomeu
coraçãomepedeeseiqueésohomemcertoparamim.Sinto-o!–
continuouEma.
Depoisficaramabraçadosumaooutrosemfalarem,comoqueem
transe,oscoraçõesabateremapressadosumdeencontroaooutro,
acalmandolentamentecomoum só.Naquelemomentomágico,
encontravam-seprotegidosdetodososmalesdomundo,detodas
astristezas,envoltosnumaredomaprotectoradefelicidade,
inquebrávelatodaaprova,comosefossemosúnicoshabitantesà
facedaterra,comoseestivessemnojardimdoÉden.
RosarinhoeIsadoranoquartoaolado,sorriramumaàoutra,um
sorrisocúmpliceperanteosilênciodosdois.Perceberamquese
tinhamfinalmenteentendido.
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CapítuloXXV

IsadorafinalmentesedispôsaacederaoconvitedeJacintoparao
jantar.
Eraumsábado,emfinaisdeOutono,comumpôrdeSolfulgurante,
quenosfazsemprepensarquedefactoDeusexiste,poisédeuma
belezaquenosdeixamudosedeslumbrados,adesvanecer-se
lentamentenohorizonte,sendofinalmenteengolidopelaterraou
pelomar,dependendodosítioondeoobservamos.
Rosarinhoinventouum pretextojuntamentecom osoutrospara
nãopoderir,poispressentiaquealgodemágicoestavaprestesa
acontecerentreIsadoraeJacinto.
Isadoradesconfioudessepretexto,masnãodeuaentender.
Vestiuumascalçasdelinhoeumatúnicaemtonsterraepôsum
colardecontasdemadeira,pintouosolhoscomrímel,penteouos
cabelosnumrabo-de-cavaloeperfumou-secomessênciadecravo.
Olhou-seaoespelho“–háquantotemponãosearranjavaassim?
Háquantotempooseucoraçãonãobatiadestaforma?”–pensou
sorrindoparaoespelho.
QuandochegouacasadeJacintofoirecebidacomumsorrisode
“orelhaaorelha”eumamargaridanamãodoanfitrião.
–Olá–disseeleestendendo-lheaflor.
–Olá–respondeuela,aceitando-aelevando-aaonarizparaa
cheirar.
–Entra,porfavor–convidouele,chegando-separaoladoparalhe
darpassagem(Eraaprimeiravezqueatratavaportu).
Elaolhou-onosolhos,verdesdacordeum pradoverdejante,e
notou-oansioso,algonervoso.Pareceu-lheumadolescenteeisso
fê-lasorrir.Apartirdeagoratambémotratariaportu.
–Cheiraacaril…?–sugeriuelaasorrir.
–Tensbomolfacto!–respondeuelearir.
–Jásabesquetenhoumacúmpliceparasaberosteusgostos…–
dissepiscando-lheoolho.
Isadorariu-se,sabiabemqueeraafilhaRosarinho.
–Estátudopronto,podesir-tesentando,queeuvousóabriro
vinhoepôracomidaemtravessas–disseeleapontandoparaa
mesa.
–Tensacertezaquenãoqueresaminhaajuda?
–Tambémpodeser!
Dirigiram-separaacozinha,eleaabrirarmárioseatiraras
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travessas.
Depoisabriuumagarrafadevinhobranco,quetinhaestadono
congeladoreserviudoiscopos.
–Um brinde–PropôsJacinto–àamizadeeànossasaúde–
disselevantandoocopo.
Isadora,tocounocopodeleedandoumgolinhoperguntou:
–Eoteufilho,comoestá?
–Estámuitobem,osmédicosnem acreditam comofoipossível
umarecuperaçãotãorápida.
–Aindabem–eosorrisodeIsadoraabriu-se.
Jacintopôsoscamarõescom carilnumatravessa,aomesmo
tempoqueIsadoradespejavaotachodearrozparaoutra.
–Bem,vamosjantar?–perguntouJacinto.
–Pormim,vamos!Estecheiroestáaabrir-meoapetite.
Pegaramnastravessaselevaram-nasparamesa,cadaumcomo
seucopodevinhonamão.
Sobreamesaquejáestavaposta,Jacintohaviaespalhadopétalas
demargaridasoquedavaum aracolhedoreamorosoàmesa.
Isadorasorriu,sabiaquetodoaquelecuidadohaviasidoparalhe
agradareissoencantou-a.
–Estádelicioso!Fostetuquecozinhaste?–dissedepoisdeter
enchidoumagarfada.
– Sim,fui.É um dos meus hobbies,adoro experimentar
ingredientes,provarnovossabores,achoqueestapaixãomevem
decriançaedesenvolveu-segraçasàsviagens,queéoutrodos
meushobbies.Adoroexperimentarnovossaboresnospaísespor
ondepasso.Edepoistragosemprealgonovo:novostruques,
novosingredientes…
–Masagora,fala-medeti–pediuele–fala-medosteushobbies,
oudosteussonhos…
Isadoraficoupensativa,mexendosuavementenumapétala.
–Gostodeler,cozinhar,ouvirmúsica…
Elenotouumasombranostálgicaatoldar-lheosolhos.
–Esonhos?
–Ah–oseurostoiluminou-seeempurrouunscabelosparatrás
quesetinham desprendidodorabo-de-cavalo–sonhostenho
muitos!–respondeucomarsonhador.
–Epossosabercomosãoessesteussonhos?–perguntouele
sorrindoedandomaisumgolinhonovinho.
Elabebeutambém,maisum pouquinho;aconversacomeçavaa
fluirsuavementeàmedidaqueseiamdescontraindo.
–Porexemplo,gostavadetiraracartadecondução–disseela.
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Nãotenhosonhosdogénerodequererquemesaiaalotariaou
assim…sãosonhospalpáveis,masqueatéhojeaindanãopude
realizar.Também gostavadeviajar,claro…– disseinclinando
ligeiramenteacabeçaaomesmotempoquebrincavacomaorelha.
–Casastemuitonovanãofoi?
–Hãhã–respondeuacenandocomacabeça.
–Epossosaberporquedecidistefazê-lotãocedo,porquenão
tentasteaproveitarmaisavida?
–Nãosei,achoquequeriaserindependente.Nãomedavamuito
bem com omeupaieacheiqueamelhorformaseriaesta!
Parvoícesdeadolescente!–riu-seela.
–Ealgumdiatearrependeste?
–Estariaamentirsedissessequenão.Penseimuitasvezesque
nãofizascoisasdamelhorforma,noentantotambémseiquese
nãootivessefeito,nãotinhaosfilhosquetenho;portanto,sópor
issojávaleuapena!
Jacintoacenoucomacabeça,concordando.
–Nãodevetersidofácilparati,tãomiúdaecomfilhos…
–Poisnão,nãofoifáciletivededeixarmuitacoisaparatrás.Via
asminhasamigasasaírem,airemadiscotecasouaocinemaeeu
nãopodia…atiraremacartadecondução,aviajarem–Endireitou-
semaisnacadeiraebebeumaisumgolodevinho.
–Masagorapodesrecuperarotempoperdido,aindaésmuito
nova,tensosfilhosquasecriados.Podescomeçaratiraracarta,a
viajar,podesfazertodasascoisasquedeixasteparatrás…–disse
eleaomesmotempoquelheenchiaumpoucomaisocopo.
–Poisposso,eéissomesmoquepretendofazer.
–Bem,deixa-teestarsentada,vousólevantarospratosetrazera
sobremesa:feitapormim!–dissepiscando-lheoolhocom ar
triunfante.
–Hum,estouaverquemesaísteum belocozinheiro!Seráque
errastenaprofissão?–disseelarindo.
–Não,eusouumhomemcommuitosatributos!–exclamourindo
comastravessasnamão.
–Parecequeestásaquerervender-mealgumacoisa–disse
Isadoradandoumagargalhada.
PoucodepoisJacintovoltoucomumataçadevidrovermelho,duas
tacinhaspequenas,duascolhereseumacolherdegeladoque
pousounamesa.
–Geladodeamoras;jáprovastealgumavez?
–Não,senhor–disseelaabanandoacabeça.
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–Édelicioso,foiaminhaamaquemeensinou,quandoeramiúdo
–disseeleenchendo-lheumataçacomduasbolas.
–Hummm eatétem amorasinteiras!Parabéns!Ésdefactoum
homemcomváriosdons…–riu-se.
–Sequiseresdepoisdou-teareceita…
–Humm–disseelaarir–achoqueprefirovircácomerquando
meapetecer,hácertascoisasquesósaem bem,feitaspelas
pessoascertasepensoquenocasodestegeladoseráassim!
OsolhosdeJacintobrilharam,estavaaadorarofactodeelaser
brincalhona,tersentidodehumor.
–Prometoquevoutersempreumadosenocongelador,parao
casodetedarumapetiteinesperado–replicoueletambémarir.
–Olhaqueeuvoucobrar–disseelaapontandonasuadirecçãoa
colhercomqueestavaacomerogelado.
–Querescafé?–perguntouelequandoacabaramasobremesa.
–Sim,porfavor.
–Ok,podesir-tesentandonosofáqueeujátrago.Ahesequiseres
escolhealiumCDdemúsica,queeujávenho.
Quandoelevoltoucomoscaféseospousounamesinha,estava
elaacomeçarapôrumCDdoCaetanoVeloso.
–Gostasdemúsicabrasileira?–perguntouele.
–Édasminhaspreferidas,principalmenteBethânia,CaetanoeRita
Lee.
Elapôsaçúcarnocaféecomeçouabebê-loemgolinhos.Estava
calada,comoqueaentrarnamúsica.
“Quandoagenteama,éclaroqueagentecuida
Falaquemeama,sóqueédabocapr’afora…”
–Isadora
–Sim…–respondeuelacompletamenteabsortanamúsica,com
osolhosfechados.
–Algumavezpensasteemrefazeratuavida,deixaroutrohomem
entrarnela?
–Nãotenhotidomuitotempo,nem vontade,nem oportunidade;
massim,claroquejápensei.Nãoestouapensarentrarparaum
convento…–disseasorrir,encarando-oolhosnosolhos.
–Etu?–foiavezdelaperguntar.
–Também,cadavezmais…–respondeuelepensativoesonhador.
–Queresdançar?–perguntouele.
–Quero–disseelalevantando-seeelepegando-lhenamão,para
aajudar.
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Quemquerqueosobservassepressentiriaqueseencontravamem
perfeitasintoniaenumclimamágico.
Pouco depois as suas bocas uniram-se num beijo doce e
apaixonado,nessamesmanoiteamaram-secomumaintensidade
apenassentidapelasalmasgémeas.
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CapítuloXXVI

NaquelediaHumbertoestavadefactoaborrecido,eraumsábado,
comotantosoutrosem quenãotinhaabsolutamentenadapara
fazer;algunscolegastinhamidopassarofimdesemanaacasa,
outrosestavamcomasnamoradas...eeleali!
Sentiacadavezmaisumenormevazionasuavida,começavajáa
duvidardaescolhaquefizeraemsairdailha,tudolhepareciafrioe
sombrio...
OSilvaeoMarques(tratavam-sehabitualmentepelosapelidos)
chegaramàcamaratajápassavadas22.00,iamjácom“umgrão
naasa”ecomeçaramainsistircomeleparairemaumadiscoteca.
Humbertoestavarelutante,nemsabiaoquevestir,nãotinhanada
dejeitoparavestirenãosesentiacomamínimadisposiçãopara
aturaroscolegasbêbados.
–Válá,açoriano,vaisdivertir-te!
–Estássempreaquimetido,andaconnosco,oambienteébome
temmiúdasgiras…–insistamosamigos.
Depoisdemuitainsistêncialáacedeu,levandoemprestadoo
casacodeumamigo.
ChegaramàCostadeCaparicaporvoltadas23.30edecidiramira
um bar,enquantofaziam tempo,poisnãovaliaapenaentrarna
discotecaantesdaumadamanhã.
Nessamesmanoite,Rosarinhopreparava-secomosamigospara
iremsairànoite;tinhamcombinadoencontrar-secomoAndré,(um
amigodoCarlos,doteatro)naCostadeCaparica.
Rosárioarranjara-senessanoitecom um esmeroespecial,rímel,
eyelinerpreto,um vestidoverdequelhedavapelojoelhocom
umasbotasdecamurça,todoslhedisseramqueestavalindíssima
eelasentia-sedefactoespecial.
Porvoltadas2.00damanhãamúsicaestavaanimadíssimana
discotecaaabarrotardegente,praticamentetodosescorriamsuor
edançavamfreneticamente,decoponamão.
Quandoouviu“hotinthecity”deBillyIdol,Rosarinhocorreuparaa
pista,adorava aquela música,dançava de olhos fechados,
deixandoosomdamúsicaenvolvê-la...
Porummomentoabriuosolhosesorriu,depoisviu-o...olhoupara
eleesentiuqueoconhecia,quejáotinhavisto,queotinha
finalmenteencontrado...viu-oaretribuir-lheosorrisocomosolhos
tãobrilhantesquelhepareceramduasestrelas,aomesmotempo
queeleaolhavacom um arincrédulo,olhandodisfarçadamente
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paratrás,paraversedefactoeraparaelequeelaestavaasorrir.
AmúsicaacaboueRosarinhofoisentar-secomocoraçãoaquerer
saltar-lhedopeitoeaspernasatremer,olhouemvoltaeviuoar
cúmplicedairmãedosamigos,Carlosolhava-acomuminteresse
especial...
Entãoviu-odirigir-seasi:
– Olá,possoconhecer-te?EusouoHumberto,etucomote
chamas?


