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Se o céu fosse vermelho
Era um daqueles tórridos dias de Verão. A temperatura convidava
a ficar à sombra, deixando o tempo passar sem preocupação.
Mas, porque raramente um pai de família tem os períodos de
inutilidade que quer, no momento em que lhe apetece, e porque
na maior parte das vezes apenas desempenha um papel marginal
na escolha do programa, naquele 14 de Julho tinha sido
negociada uma deslocação à praia. Menos mal. Se tudo corresse
bem haveria alguma brisa para refrescar. Lancheiras preparadas,
crianças equipadas para o mergulho na água salgada, que se
adivinhava calma, apesar de fria, como sempre naquela zona,
objectos de várias formas e cores, para responder a distintos
apetites durante as três horas previstas em cima da areia e
pronto, bastava inspirar fundo, adiar a esperança de descanso
lá para a meia noite e esperar que, pelo menos, não houvesse
multidão para enfrentar. Porque para sufocar já bastava o calor.
Chegados e abancados em lugar relativamente distante do resto
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da populaça, evitando pedidos de desculpa de três em três
minutos pelas bolas atiradas para território alheio, tudo decorria
sem sobressaltos. O enorme toldo que os cobria permitia que
todos se mantivessem mais ou menos resguardados da fúria do
sol, que teimava em manter os seus trinta e oito graus, apenas
acompanhados de um leve sopro do vento, apesar de serem
perto das seis da tarde. As crianças, essas, pareciam imunes a
semelhante temperatura, entretidas que estavam com os seus
castelos e a sua piscina cheia de água salgada. Estavam felizes.
Era tudo o que lhe interessava naquela fase da sua vida.
António, que tinha ficado viúvo havia perto de vinte meses,
dedicava-se aos gémeos, agora com três anos, com toda a
sua energia. Ali estavam eles, juntos como sempre, cada vez
mais cúmplices, amigos de brincadeiras e de confidências.
Naquela ida à praia, contava com a ajuda da Matilde, a
empregada, que entretinha os seus meninos o melhor que sabia,
na maior parte das vezes sem a mais pálida capacidade para
exercer a autoridade que os seus quase cinquenta anos à partida
poderiam tomar como garantida. Com ou sem ajuda de terceiros,
António raramente se concedia a si próprio tempo de descanso.
Os seus olhos, quase pretos, vinham-se afundando com o passar
dos meses, pelas noites mal dormidas, pelo acumular de trabalho
e responsabilidade, pelo aumento de preocupações.
Tentou aproveitar aquele fim de tarde, pousando o livro de
pintura que tinha em cima do colo sobre a toalha estendida na
areia. A arte era uma paixão de longa data, através da qual se
libertava dos seus tormentos e fantasmas, ainda que colocasse
algumas barreiras na forma como os transportava para a tela.
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Olhou para os seus filhos, que pareciam dois índios a chapinhar
na água. Sentiu-se cheio de orgulho e, por estranho que pareça,
de conforto. Deixou-se viajar, sentado à sombra do toldo,
permitindo que as ondas do mar o levassem para bem longe,
com o ritmo da ondulação a embalar-lhe o pensamento e a
esvaziá-lo do mundo que o rodeava, silenciando todos os sons
que não viessem da imensidão da natureza. Soprou uma leve
brisa, mais fresca. Cheirava a mar azul, manso. As gaivotas
faziam razias na água à procura de peixe, para depois se
erguerem sem pressas para o céu, planando sobre a encosta
rochosa, a observar o território. O ruído das raquetes parecia
distante, os gritos dos jogadores de voleibol tinham sido
transportados para outra dimensão, tudo pareceu de repente
calmo, silencioso. Mágico.
- Papá, papá – chamou-o um dos filhos. Estava excitado, a
evidenciar contentamento e novidade em todos os pulinhos
que dava à sua frente para chamar a atenção.
António desviou os olhos da gaivota que andava a seguir com
o olhar e o pensamento, a quem invejara durante uns breves
minutos a capacidade de voar sem sobressaltos, em aparente
liberdade absoluta, para se centrar no mais rebelde dos gémeos,
que era em simultâneo o mais carinhoso e afável. Só então
reparou que o outro filho estava à beira do mar com Matilde.
- Olha, estás a ver ali!
O dedito apontava para o mar, que continuava calmo e sereno,
disposto a ser bom anfitrião.
- Que é, vejo o teu irmão. Está de volta!
- Não, é mais para ali!
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Sentia-se meio lento, mas procurou focar-se no que o filho
procurava transmitir-lhe. Sorriu.
- Ah, já estou a ver!!
Eram gaivotas que, desafiando a lógica e a normalidade, tinham
resolvido aterrar na areia, misturando-se com as pessoas.
Colocou-se na pele de um menino de três anos e imaginou um
exército de soldados sem experiência a marchar de forma
desordenada, no meio do inimigo. Voltou a sorrir.
- São golbelins, papá!
Desta vez António soltou uma gargalhada. Sempre o fascinou a
capacidade que as crianças têm de catalogar tudo, admirandolhes a fluidez da imaginação. Por vezes dava por si a participar
dessa dimensão do pensamento isenta de preconceitos.
- É um bonito nome, não achas?
- Papá, porque é que os golbelins falam apenas com a cabeça?
- Talvez porque têm segredos que não querem que as pessoas
ouçam!
O fascínio nos olhos de uma criança tinha a capacidade de lhe
iluminar a alma. Olhou as aves à beira da água e imaginou-as
enormes, com penas avermelhadas para colorirem o céu quando
voassem, deixando traços de encantamento em todos os que
tivessem capacidade para as ver. A sua missão era atravessar
os céus, plenas, misturado-se com a natureza numa harmonia
perfeita.
António passou a fazer parte desse exército de soldados ainda
inexperientes, que anda pelo mundo e o atravessa lá de cima.
Sem ruído. Sem preocupações. E adormeceu.
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A Nau
2003, Óleo s/Tela, 81 x 100 cm
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Mutação de um dinossauro ao sol da manhã
2003, Óleo s/Tela, 24 x 33 cm
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O festim
2003, Óleo s/Tela, 25 x 35 cm
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Romancista nas nuvens
2004, Óleo s/Tela, 25 x 35 cm
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Jangada
2004, Óleo s/Tela, 81 x 100 cm
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O pai e a mãe zangados na praia
2003, Óleo s/Tela, 24 x 33 cm
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Não veio ninguém
2003, Óleo s/Tela, 24 x 30 cm
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A Sua infinita paciência esgotou-se outra vez
2003, Óleo s/Tela, 100 x 70 cm
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Levitação provocada por profunda meditação
2003, Óleo s/Tela, 81 x 100 cm
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A família original
2003, Óleo s/Tela, 35 x 25 cm

26

27

E depois foi-se embora
2003, Óleo s/Tela, 100 x 81 cm
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Demasiado perto do Sol
2003, Óleo s/Tela, 100 x 81 cm
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No lugar da grande cratera
2003, Óleo s/Tela, 100 x 81 cm
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O ninho voador
2004, Óleo s/Tela, 81 x 100 cm
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O rio da antiga fronteira
2003, Óleo s/Tela, 100 x 162 cm
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Luta interior
2004, Óleo s/Tela, 100 x 162 cm
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Mau prenúncio no lago dos flamingos
2004, Óleo s/Tela, 81 x 100 cm
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Guerra e Paz
2004, Óleo s/Tela, 81 x 100 cm
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Pesadelo inofensivo
2004, Óleo s/Tela, 81 x 100 cm
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A infrutífera busca de resultados
Tinha tudo para ser uma cena de um filme. Uma boa cena,
aliás, para quem gosta do género. A mulher encontrava-se
semi-nua, estendida no chão, usando um robe de cetim cor de
mel, que naquela situação parecia escandalosamente caro e
despropositado e lhe deixava seios e ombros destapados,
cobrindo o sexo e as pernas até aos joelhos. A evidência da
faca de cozinha enorme que tinha espetada no peito, bem a
meio, com uma simetria arrepiante, não deixava margem para
dúvidas que estava bem para lá de adormecida. E, mesmo sem
curso de especialização em criminologia, era evidente que o
que quer que tivesse acontecido ultrapassava um puro e simples
suicídio. Porque espetar uma faca daquele tamanho, naquela
posição, exigia independência do corpo a ferir. Ou a matar.
O assassínio, que constituía a interpretação mais racional da
cena, ocorrera havia pouco tempo, porque a vítima parecia ter
acabado de cair, deixada ali abandonada e esquecida em cima
da poça de sangue que se formava à sua volta. O cabelo louro
estava empapado, o rosto de estrela da sétima arte
empalidecera, apesar do blush ténue que lhe coloria a face,
com os olhos azuis aterrorizados, de quem não compreendera
o que estava a acontecer-lhe e a boca semi-aberta, da qual
poderiam ter saído palavras de súplica quando já não havia
nada a fazer. As mãos encontravam-se abertas, nuns braços
abandonados ao longo do corpo.
Para certos realizadores de cinema aquela seria uma cena
imperdível, que as suas câmaras exigiriam registar para a
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posteridade. Para os vizinhos, todos os que moravam naquele
prédio de seis andares e vários outros que habitavam nos
adjacentes, constituía uma excelente fonte para dinamizar o
falatório, sendo certo que daquele apartamento 5º B, na Rua
das Tricas, nº 35, houvera já uma longa folha de motivos de
curiosidade, originárias de rumores e intrigas. No entanto, para
os inspectores Bento e Carpinteiro, era trabalho, daquele que
nenhum dos dois gostava de fazer, porque não bastava terem
que investigar a cena do crime, teriam que descobrir quem fora
o fulano que despachara a vítima. E aquela era bem bonita,
coitada. Parecia mesmo uma estrela de cinema, modelo ou
dessas mulheres deslumbrantes que aparecem na televisão para
fazer inveja a um gajo, que não consegue mais do que uma
Maria ou uma Clementina, que usa rolos na cabeça quando vai
dormir. Todas as noites. Como se alguém conseguisse fingir a
inexistência e o incómodo daquelas coisas redondas e ásperas!
Os inspectores Bento e Carpinteiro, companheiros de longa
data na mesma profissão e, com frequência, na mesma equipa,
tinham sido enviados para o local do crime às dez horas da
manhã, marcava o calendário 30 de Agosto. A origem do trabalho
no início daquele dia tinha sido uma chamada telefónica de um
vizinho da vítima que, claro está, ocorreu na sequência da
curiosidade mórbida do mesmo e, respeitando a lógica, no
seguimento de uma facada forte e feia no peito de uma bela
mulher, que ficara estendida no meio da sala. O que estava
antes desse último facto ainda nenhum dos dois agentes da
autoridade sabia mas, a julgar pelo grupo que se juntara à
porta do prédio e nas escadas à entrada do apartamento,
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haveria por ali muita gente disposta a querer completar essa
parte da história. Quando chegaram os inspectores, com o seu
ar carrancudo, para demarcar território e porque na verdade a
sua vontade de estar ali era inversamente proporcional à
temperatura, que já ía nos 30 graus, ninguém se atreveu a
segui-los. Enquanto os agentes Bento e Carpinteiro faziam o
seu trabalho dentro do apartamento, com a porta devidamente
fechada para evitar olhares curiosos, do lado de fora íam sendo
feitas apostas e palpites, com entusiasmo e mãos a bater no
peito em quase-juramento, porque não é todos os dias que se
tem um evento daquele cariz para animar as conversas.
Na verdade as apostas eram difíceis porque poucos eram os
que acreditavam que a dita mulher, a quem chamavam
simplesmente Dedinha, pelo desconhecimento generalizado de
que o seu verdadeiro nome era Maria Deolinda, tinha sido morta
por um ladrão ocasional ou por um violador que entrara, à
sucapa ou a convite, dentro do apartamento. Ditas as coisas
com a formalidade que merecem, a dita mulher, que havia
poucas horas adquirira o estatuto de vítima, não era nem
proprietária da casa, nem morava lá a título permanente, muito
embora nos últimos meses vivesse ali boa parte dos dias da
semana. Era a namorada, oficial ao que tudo indicava, do estupor
que lá vivia, assim designado sem preconceitos pelos vizinhos,
à falta de um palavrão mais adequado que pudessem dizer à
frente das crianças. E, a julgar pelo que se defendia à boca
pequena, tinha sido o dito cujo, de nome Manelinho, a fazer jus
à desproporção com que tudo parecia ocorrer na vida dele,
que despachara a pobre coitada para os santinhos lá de cima,
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porque ser vítima de uma facada daquelas não deveria ter
outro destino. Nosso Senhor não iria permitir, claro está!
Os inspectores Bento e Carpinteiro procuravam fazer o seu
trabalho o melhor que podiam, com a rapidez possível naquele
contexto de imensa falta de vontade e igual calor. Tudo neles,
e na cena que proporcionariam para o ecrã, iria fazer as delícias
de qualquer amante da imagem com gosto pelos antagonismos.
O inspector Bento era baixo, magro, mal humorado, meticuloso.
E chefe. O inspector Carpinteiro era alto, com um metro e
noventa, melhor para jogar basketball do que para perseguir
criminosos, gordo de cerveja, sempre disposto às anedotas e
às larachas e muito pouco dado ao pormenor. Apesar de tudo,
entendiam-se menos mal. Um dedicava-se às grandes superfícies
e o outro aos detalhes. Tudo correria na perfeição se o chefe
Bento não andasse azarento e, por consequência, fosse
“obrigado” a apresentar uma folha com muito poucos resultados
positivos nos últimos meses.
- É pá, vê se apanhas alguém, porra. A gente não pode andar
p´ra qui a gastar gasolina e solas de sapatos sem meter um
escroque qualquer em cana! – tinha dito o chefe do inspector
Bento que, claro, também tinha alguém acima dele, numa
hierarquia longa e respeitável.
- Achas que é só estalar a porra dos dedos e os gajos vêm cair
aos pés ou pedir perdão de joelhos?
O inspector Bento recusava-se a falar português das salas de
jogos mas quando lhe soava a descompostura injusta era capaz
de introduzir uma palavrita ou outra para ficar mais enturmado.
Ali, bem no local do crime, o seu semblante começou a
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desanuviar-se quando, depois de ter feito uma inspecção geral
ao apartamento, iniciou o processo de somar os factos de um
lado e a lógica do outro. Com um feitio fechado e sério, era
visto pelos colegas como um pensador. Poderia ter sido filósofo
se os carris da sua vida tivessem seguido para a direita, em
vez de para a esquerda, durante a adolescência, tempo por
excelência de encruzilhadas e desencontros com o destino. A
sua política era deduzir o máximo pela sua cabeça, elaborando
uma espécie de teoria, e só depois partir para a fase dos
interrogatórios.
Naquele caso em particular já tinha concluído que o crime
ocorrera depois das sete da manhã, que a vítima morrera de
um único golpe, profundo e certeiro, e que o autor do dito fora,
quase-de-certeza, o pintor do quadro. Sim, do quadro
emoldurado na parede, que mostrava o que lhe parecia ser
uma árvore esguia e tropical, em período de Inverno, porque
primava pela ausência de folhas. Dito desta forma pode parecer
excentricidade, mas o inspector Bento tinha lá as suas razões
para elaborar semelhante tese. Uma delas estava bem perto
da vítima e consistia numa estatueta pequena, trabalhada em
madeira, exactamente com o mesmo formato da árvore do
quadro, tirando os ramos que eram demasiado finos.
- Parece que o nosso amigo nos quis deixar uma mensagem! –
disse o inspector Bento ao colega, que naquela altura estava
distraído a procurar indícios na vizinhança, mais propriamente
numa “vizinha” do prédio em frente, entretida à janela em trajes
menores.
- É pá, diz antes o teu amigo, porra, que eu já tenho sarilhos
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que cheguem. Não quero nada com aviadores de donzelas!
Se a estatueta estivesse algures numa das duas estantes da
sala, ambas “decoradas” com jornais e revistas velhos, lápis,
pincéis e pequenos frascos, não rotulados e cujas substâncias
tiveram dificuldade em identificar, não teria despertado a
atenção. No entanto, fora colocada perto dos ombros da pobre
Dedinha, como se de um candeeiro se tratasse, no caso de ela
precisar de iluminação para se deslocar ao Além. O inspector
Bento, bem calejado pela lógica dos criminosos, fruto de vinte
anos de trabalho no terreno, entendia o facto como uma
provocação.
- Ora vejam lá suas antas, se me descobrem! – parecia dizer-lhe a árvore tropical de madeira.
A estatueta fora, portanto, o primeiro indício consistente da
autoria do crime, ainda que, por força do perfeccionismo que
lhe era característico, o agente chefe não tivesse descartado
a hipótese de o criminoso, não sendo o pintor, ter idealizado
aquela cena para baralhar o jogo. A sua intuição insistia em
que esta versão seria pouco provável, mas na maré em que
andava, não estava em condições para fazer exclusões sumárias.
O segundo indício, que tornava o primeiro ainda mais forte,
estava num espaço contíguo à sala onde jazia a vítima, que
era nada mais nada menos do que um quarto, usado como
atelier, cheio de quadros, uns idênticos ao referido e outros
muito diferentes. Nenhum deles estava assinado.
- Parece que o nosso homem anseava pelo anonimato! –
comentou o inspector Carpinteiro, esgalhando uma piada com
ar de doutor.
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Ambos sabiam que os quadros assinados saem valorizados, mas
o seu conhecimento sobre o mercado da arte parecia irrelevante
para resolver a questão em apreço. Importante mesmo era que
o autor do quadro e provavelmente da estatueta, era o dono
da casa. Onde estaria ele naquela altura? Ninguém sabia. Ou
melhor, os dois inspectores não faziam a mais pequena ideia.
Népias.
Virada a casa de uma ponta à outra, atrás das preciosas pistas
que permitem resolver os crimes, pouco mais acrescentaram
ao que já tinham deduzido, a não ser que a jeitosa no chão da
sala devia ser íntima do pintor-dono-da-casa, a julgar pelas
duas fotos no quarto, pelos três quadros no atelier aos quais
servira de modelo e pelos preparos em que fora encontrada,
com um simples, e caro, robe em cima do corpo. As roupas de
mulher encontradas no armário, também ajudavam à tese.
Chegara a hora de despachar os interrogatórios para sairem
dali para fora o quanto antes. Com o método e o bom senso
que o caracterizavam, o inspector Bento começou por chamar
o senhor Zé Carlos, o mesmo que tomara a iniciativa de telefonar
à polícia. O homem baixo, de barriga arredondada e camisa
amachucada por fora das calças entrou no apartamento com
ar desconfiado, com cara de poucos amigos. E ficou calado a
olhar para a autoridade, mais propriamente para o agente chefe,
enquanto este tirava o charuto do bolso do casaco e o mirava,
antes de colocar na boca. Nunca o acendeu.
- Se não se importa, gostaria que nos contasse o que se
passou hoje de manhã e como descobriu o corpo! – solicitou
diplomaticamente o inspector Bento, depois das devidas
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introduções e formalidades. Naquela altura já tinha sido
catalogado pelo seu interlocutor como completamente-marado-dos-miolos. Com esse mimo iria ser descrito à vizinhança,
quando o interrogatório estivesse terminado.
- É simples. Eu moro mesmo em frente e ía a chegar a casa,
pelas oito da manhã, como acontece todos os dias.
- Sempre à mesma hora?
- Mais coisa menos coisa. Depende também das encomendas
que temos de pastelaria, a secção onde trabalho.
- É pasteleiro, portanto?
O inspector Bento voltou a mirar o charuto com ar de entendido,
enquanto o colega Carpinteiro mirava o homem baixo à sua
frente, com uma enorme vontade de mostrar os seus dotes
para contar piadas, que teve que conter a custo para não
comprometer a investigação.
- Sou sim senhor, com muita honra!
- E depois?
- Depois subi a pé porque o elevador está avariado e quando
passava ali pela porta, vi que estava meio aberta. Olhe não sei
o que me deu, porque eu não costumo ser assim, sabe?
- Assim como?
- Assim, a ver o que há nas casas dos outros. Tomara eu com
a vida que tenho!
- Viu a porta aberta e resolveu espreitar, é isso?
- Sim. Quero dizer, eu achei que alguma coisa podia estar
errada, porque senão claro que não tinha entrado. Mas olhe,
meti a cabeça à porta e vi os pés descalços. A mulher podia
estar a dormir no chão, que com esta gente nunca se sabe,
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mas olhe não sei o que me deu e entrei mais um pouco e foi
então que descobri que ela estava com a faca espetada!
- Mexeu nalguma coisa?
- Eu? Está a brincar comigo? Eu corri mas foi daqui para fora,
que estas cenas fazem-me insónias. Não quero ter nada a ver
com o assunto!
- Mas mesmo assim resolveu chamar a polícia!
- Resolvi depois de pensar no assunto. Porque, o senhor não
sei, mas eu cá acho que temos que ser uns para os outros! –
afirmou, num tom meio irritado. E continuou: a pobre coitada,
que não parecia fazer mal a ninguém, ainda que fosse meio
estouvada, não podia ser deixada ali a apodrecer, pois não?
Ainda mais que o estupor que fez aquilo podia voltar, levá-la
para qualquer lado e depois era dizer adeus às provas!
- O senhor sabe quem a matou?
- Eu cá acho que está a mangar comigo. Mas eu vou-lhe
responder na mesma, porque a justiça neste país é uma merda
e para mim devia mudar. Eu não sei quem a matou porque
quando eu cheguei já a coitada estava estendida no chão com
a faca no peito. Tenho é cá uma fé que foi coisa do Manelinho,
como toda a gente lhe chama, um cabrão filho da mãe, desculpe
lá estar a falar assim à pressa, que não sabe fazer mais nada
do que chular mulheres bonitas e depois mandá-las p’ro caneco
quando descobre outra qualquer disposta a ir para a cama com
ele!
- Está a dizer-me que ele costuma matar as mulheres com
quem estabelece relações, quando as quer ver pelas costas?
A pergunta saiu mal ao inspector Bento, pelo que voltou a tirar
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o charuto da boca, colocando-o de novo no bolso do casaco,
para desviar a atenção. O senhor Zé Carlos, olhou para ele
com ar entediado, a pensar: porra, o gajo não bate mesmo
bem da bola. Como é que querem que a justiça funcione!?
Mas esse pensamento não o traduziu em voz alta. O que disse
foi bem mais cooperante.
- Que eu saiba esta é a primeira que ele mata, Deus me perdoe
se estou enganado – disse, benzendo-se. – A Dedinha, coitada,
era boa moça, mas meteu-se com o gajo pensando que ele
gostava dela, quando o que ele sempre quis foi dinheiro, para
poder viver sem fazer nada, a fingir que era artista. Não valia a
ponta de um caracol, digo-lhe eu.
- Porque é que diz que ele a matou? – interrompeu o inspector,
retomando a compostura.
- Não se tá mesmo a ver. Deve ter-lhe aparecido dinheiro fresco.
Eles andavam a discutir muito. Ouvia-se pelo prédio todo. Já
se comentava que a pobrezita devia ir embora e esquecer o
palerma, mas parece que estava embeiçada, vá-se lá perceber
essas coisas!
O agente chefe introduziu mais algumas questões, mas o que
obteve nada acrescentava de relevo ao que tinha sido dito.
Enquanto isso, o inspector Carpinteiro permaneceu impávido e
sereno a assistir à conversa, como se fosse um mero espectador.
Falaram com mais meia dúzia de pessoas, todas elas profícuas
em dizer mal do Manelinho, que no mínimo era maricas-filho-da-puta, para chegarem, portanto, à confirmação de que teriam
que encontrar o dito cujo, o presumível assassino, em linguagem
oficial, para melhorarem a sua folha de serviço. A boca do
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inspector Bento, ligeiramente entortada para cima, indiciava a
sua vontade de sorrir. Afinal parecia que a sua sorte estava a
mudar. Com as pistas que possuía, tinha já umas ideias por
onde deveria começar as buscas. E, se tudo corresse bem,
faltaria pouco para esfregar os resultados pedidos na cara do
chefe.
Animado por esta esperança infantil, atendeu o telefone sem
verificar a proveniência. Fala-se no diabo!
- Então já apanharam o sacana? – perguntaram-lhe em tom
sarcástico do outro lado da linha.
- Ainda não, mas já estamos perto! – respondeu-lhe, na mesma
moeda.
- Pois olha, mais perto estou eu!
- O chefe bebeu ou está a meter-se comigo?
- Nada disso. O homem acaba de entregar-se aqui na esquadra.
Diz que se chama Manelinho, tás a ver o género!
O inspector estava mesmo a ver o género: acabara de ir para o
galheiro mais uma hipótese de mostrar resultados.
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A ida ao psicólogo
Madalena sentia o peito apertado, sem saber como resolver o
seu problema. Não se permitia contá-lo às amigas, porque é
regra básica não falar da vida íntima com o marido a outras
mulheres, sobretudo as que estão próximas física e
emocionalmente, e muito menos contaria a qualquer exemplar
do sexo masculino, porque faz igualmente parte das regras
mais elementares que com homens não se tratam questões de
ginecologia. Vinte anos de casamento e aquela era a primeira
vez que enfrentava uma infecção daquele tipo que, bem vistas
as coisas, surgia como uma boa ilustração da doença que vinha
a instalar-se na relação com o marido. Não se tratava de uma
doença de febres altas, mas de uma espécie de enjoo, pelas
cenas tantas vezes repetidas e pelas frases que poderiam ficar
por dizer porque ambos as adivinhavam antes de serem
pronunciadas. Era como se um vírus tivesse entrado no corpo
de ambos, mantendo-se em estado de incubação até começar
a dar os primeiros sinais de que algo não estava bem, sem
revelar ainda um mal físico que justificasse procurar tratamento.
A infecção que aparecera em Madalena, que a levara ao médico,
era ocorrência frequente em muitas mulheres e nada revelava
sobre a qualidade do casamento, mas isso ela não sabia. Verdade
seja dita que tal facto pouco a perturbava, porque a sua
preocupação residia no simples facto de não saber como agir.
A inquietante voz interior, que teimava em fazer-se ouvir, insistia
que o melhor era contar o que sentia. Só que isso, se para
muitas seria tão fácil como anunciar o jantar, para ela era
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quase impossível. Desde que casara com Rogério, o sexo era
para eles uma espécie de ritual diário, fizesse chuva ou sol,
estivessem de bom ou mau humor, com vontade ou sem ela.
Apenas era dispensado quando algum deles se encontrava
doente, o que raras vezes ocorria. Madalena, que sempre
assumira o papel da serva que satisfaz os desejos do amo, não
equacionava nunca que as suas vontades poderiam ser também
satisfeitas. A imaginação foi-se esgotando, o cansaço foi-se
instalando e a quantidade foi-se distanciando da qualidade.
Chegaram a uma altura em que o sexo se tornou numa espécie
de hábito sem desejo e sem magia.
No dia em que Madalena foi ao médico, Rogério chegou a casa
com um humor pesado, de quem tinha problemas a sério para
resolver, o que acontecia com uma frequência que vinha
aumentando à medida que crescia o seu negócio. Encontrou a
sua mulher mais nervosa do que o habitual, porque não bastava
sentir-se incapaz de resolver a sua situação, como tudo parecia
de repente correr-lhe mal, incluindo um jantar meio esturricado
que teve que emendar à pressa, porque de uma mulher que
fica em casa o mais que se espera é ter comida decente na
mesa do jantar. Não poderia dizer-se que fosse retrógrada mas
decerto poderia ser considerada conservadora, com algumas
marcas de dualidade, de mulher que nasce pobre e amadurece
rica, que vive parte da vida com um baixo nível cultural e que o
aumenta com recurso à leitura sobre as pessoas que pretende
imitar.
- É pá não te ponhas com nervosismos hoje, que para isso já
bastou o Maneco!
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Bastou-lhe aquela frase para perceber que nessa noite iria
haver sexo rápido e distante, sem preliminares. Madalena
procurou afastar de si esse pensamento para se concentrar na
conversa do marido, o homem que com o dinheiro que ganhava
pagava tudo o que havia naquela casa, toda a comida que
entrava, todas as roupas que vestiam.
- Que aconteceu, algum problema grave?
- Podia ter sido pior. O raio do estrangeiro que estava lá há seis
meses, um gajo porreiro pá, trabalhador, caiu do andaime e
estatelou-se no chão, de barriga para baixo!
- Que horror!
Por vezes Madalena saía-se assim com expressões que ouvia
nas telenovelas ou que lia nas revistas femininas que consumia
ao quilo, para ocupar as horas vagas e acompanhar a moda.
- Horrorizado ficou o Maneco que viu aquilo e começou a
guinchar como um macaco assustado aos pulos em cima do
andaime, que por pouco não caiu atrás do outro. Tive que
mandá-lo para o hospital. Parecia que ía dar-lhe uma coisa!
- Tiveste problemas com a inspecção, foi isso?
- Não. O gajo tinha os papéis em ordem, pelo menos valha-nos
isso. E os equipamentos de segurança estavam lá todos. Ele é
que pelos vistos gostava pouco de respeitar as regras!
- Coitado!
Foi a única palavra que Madalena conseguiu pronunciar, não só
porque de facto ficava sempre desgostosa com notícias sobre
a morte de alguém, especialmente se tivesse laivos de tragédia,
mas também porque tinha esgotado o seu interesse naquela
conversa. Com outros nomes e outro tipo de contornos, histórias
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tristes como aquela repetiam-se de quando em vez. Além disso,
não era muito do seu feitio querer saber dos negócios de Rogério,
ainda que este muitas vezes tomasse a iniciativa de lhe contar
pormenores do dia-a-dia e ela se esforçasse por parecer atenta.
Com actividades profissionais que suscitavam pouca conversa,
os seus diálogos eram sobretudo sobre banalidades, eventos e
rumores que um e outro escutavam aqui e ali, bem como a
expressão de opiniões sobre algumas notícias que viam na
televisão ou ouviam na rádio. Mais uma vez, quantidade não
significava qualidade, a julgar pela quase ausência de
comunicação sobre os respectivos sentimentos ou problemas
que não se relacionassem com a vida diária.
Na noite da queda do pobre coitado, Madalena vestiu uma
camisa de seda, colocou o perfume francês preferido e escovou
o cabelo pelo menos cinquenta vezes, procurando ganhar
coragem para deixar o bom senso libertar-se e ultrapassar a
ridícula situação de ter medo de falar com Rogério sobre uma
vulgar infecção. Apesar do sonho. A simples ideia da conversa
a punha nervosa. Para ela, que tinha dito na intimidade frases
que fariam corar a mãe e matariam do coração a avó, era
praticamente impossível conseguir verbalizar às claras qualquer
problema de índole mais íntima. Não se sentira sequer com
disposição para contar que tinha ido ao médico, evitando dessa
forma ter de responder a eventuais perguntas sobre o que
dissera afinal o dito e quais as consequências na relação de
ambos. O medo de Madalena levava-a a ignorar que a
manutenção das aparências a todo o custo era não só pouco
saudável como violenta consumidora de forças. O resultado do
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silêncio foi portanto a tal noite sexo rápido e seco esperada.
Não foi capaz de contar a ninguém próximo a dificuldade que
tinha entre mãos, para a qual contribuía o sonho perturbador
que tivera. Contudo, essa incapacidade foi de alguma forma
benéfica para a sua imagem, ao evitar que passasse a ser
olhada como se de uma adolescente mimada se tratasse. Decidiu
procurar ajuda junto de um profissional. Para uma mulher que
tinha a quarta classe, dinheiro para gastar sem justificações e
uma evolução muito baseada em novelas e revistas sociais, o
mais indicado pareceu-lhe ser o psicólogo. Folheou as páginas
amarelas, escolheu um consultório que ficasse longe de casa,
mas fosse de fácil acesso, e agendou para o dia seguinte, à
primeira hora depois do almoço. Vestiu-se a rigor, como se o
seu destino fosse um

casamento ou uma festa especial,

correndo sérios riscos de esborratar a maquilhagem, tal era a
tremura das mãos. Resolveu ir de táxi para a consulta, porque
não fica bem ir de transportes públicos ao psicólogo e o sítio
era pouco recomendado para estacionar o carro. E porque não
fica bem surgir cedo demais e não se deixa um médico à espera,
chegou praticamente em cima da hora marcada. Quando entrou
na clínica não viu ninguém à secretária da entrada, eram duas
horas da tarde, pelo que decidiu bater ao de leve na porta com
a placa Doutor Caldeira, com quem tinha consulta, entrando
quando ouviu um “sim”. Como nunca tinha ido ao psicólogo na
vida, desconhecia se aquele era o procedimento correcto, mas
o seu nervosismo levou-a a agir e não a esperar.
- Posso, doutor?
Encostado à secretária, praticamente sentado em cima dela,
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estava um homem alto, de cabelo grisalho, com ar de quem
leva uma vida cor-de-rosa e um trabalho que não suja as unhas
e mantém a postura impecável. Poderia ser um actor de
Hollywood, galã de filmes românticos, mas para estar ali só
podia ser o psicólogo correspondente ao descritivo na porta. A
visão daquele homem ainda a pôs mais nervosa porque, embora
fosse uma quarentona de fazer inveja a muitas mulheres mais
jovens, sentia-se com frequência um estafermo, incapaz de
chegar perto, mesmo em sonhos, às lindas criaturas que via
nas revistas, todas bronzeadas e sem a mínima celulite.
- Olhe doutor é a primeira vez que cá venho, ou melhor, é a
primeira vez que venho a um psicólogo, pelo que não sei muito
bem o que devo fazer.
Madalena tinha uma mão no bolso do casaco azul marinho e
outra a apertar a mala, para não se notar a tremura. O homem
que tinha à sua frente fez um grande sorriso, como se tivesse
descoberto a pólvora e foi recebê-la com um aperto de mão de
boas vindas, que a deixou mais descansada.
- Porque não se senta? – convidou-a ele, indicando-lhe um
sofá em pele preta que se encontrava no lado direito da sala
perto da janela com cortinados brancos.
Sentaram-se os dois, um em frente ao outro, ele com um sorriso
de orelha a orelha, que Madalena interpretou como sendo para
a tranquilizar, ela com uma sobrancelha levantada, arrependida
de ter tido a ideia de consultar-se num psicólogo e ainda mais
de a ter deixado ir para a frente.
- Então o que a traz por cá?
- O senhor doutor quer que eu comece por onde?
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- Pelo motivo que a trouxe aqui.
- Bom é um pouco difícil transmitir-lhe o que procuro eu neste
lugar! - disse ela, incomodada.
Madalena não estava propriamente a fazer-se difícil, estava
apenas atormentada com a sua incapacidade em manter um
diálogo normal. No seu entender, a forma como falava, naquele
caso, era tão importante como aquilo que transmitia. Não
imaginara que um psicólogo pudesse ser assim tão bonito, tão
olhos azuis, pele bem tratada sem rugas e jeito de quem
consegue levar a vida como ela merece ser levada, com muita
descontração.
- Não precisa de estar nervosa, basta começar, vai ver que
não custa nada!
- O que me traz aqui é uma infecção vaginal que foi detectada
há três dias, porque eu não andava a sentir-me muito bem.
Sentia uns ardores e umas comichões e pensei que tinha mesmo
algum problema que precisava de ser tratado.
Pronto, tinha despachado tudo de rajada, sob o olhar entre o
sério e o divertido do bonitão que tinha na sua frente.
- E veio aqui para ser medicada?
A pergunta teve uma pequena nota de ironia, que ele procurou
disfarçar, mas que Madalena notou, porque quando estava
nervosa, por alguma razão apuravam-se-lhe os sentidos.
- Claro que não doutor, esse tratamento eu já tenho. Eu vim cá
porque isso para mim é um problema.
- Porquê? É muito grave? - questionou, mostrando-se
interessado, para disfarçar o divertimento.
- Não é isso, acho que não está a perceber.
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- Porque não me explica?
- Bom, é por causa do meu marido!
- O que tem o seu marido. Ele acusou-a de alguma coisa quando
lhe contou?
- Não, não me acusou de nada. Eu ainda não lhe contei.
- Está no estrangeiro, é isso, e tem medo que ele pense que foi
contagiada por alguém na sua ausência?
Com esta frase Madalena teve uma vontade enorme de levantar-se e pregar um par de estalos bem na cara do fulano todo ar
Hugo Boss que tinha à sua frente. Apenas não o fez porque era
educada e porque deu o benefício da dúvida, afinal aquele
poderia ser um método para a fazer desabafar.
- Não, doutor, eu não tive coragem para lhe contar!
- Portanto o seu problema é não conseguir contar ao seu marido
sobre a sua infecção?
O homem quase deu uma gargalhada, mas procurou abafá-la
simulando um pequeno ataque de tosse.
- Isso dito assim parece um bocado ridículo, não é!?
- É isso que a senhora acha?
- Olhe lá, eu não sou burra, mas o senhor doutor não sabe o
que se passa, pois não?
- Parece que não e se não me contar continuarei sem saber!
- Pois eu conto-lhe. Na noite em que fui ao médico tive um
sonho, que se repetiu no dia seguinte. Não foi um sonho, foi
mais um pesadelo. Era fim de semana, eu estava na cama com
o meu marido. Estávamos nus - disse Madalena, com as mãos
sobre o colo, enrolando-as sem dar por isso e fazendo uma
pausa longa para tirar da sua mente todos os pormenores do
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sonho que entendeu serem supérfluos, com vergonha de os
pronunciar. Era-lhe mais fácil centrar-se no essencial. Chegara
até ali, tinha que continuar, sob pena de sentir-se idiota. - Por
mais que eu fizesse doutor, ao contrário do que é costume,
não acontecia nada. De repente, no sonho, vi que o meu marido
tinha um ramo seco entre as pernas. Eu não sei muito de
psicologia, mas na vida real um pau seco serve apenas para
queimar na lareira!
Madalena dissera tudo o que tinha a dizer, a olhar o outro nos
olhos, que procurava aguentar aquele fixação com dificuldade,
para não ser traído por um novo ataque de riso, e depois calou-se, ficando à espera de uma conclusão do profissional.
- Portanto a senhora não quer contar ao seu marido que tem
uma infecção com medo de que ele nunca mais a deseje ou
seja capaz de ter uma erecção!?
A palavra erecção fê-la corar até às orelhas. – O gajo bem
podia ser mais subtil! – pensou, esforçando-se por lembrar-se
de uma expressão pouco recomendada na tentativa de o
inferiorizar.
- É capaz de ser isso!
Aquela análise fria fazia todo o sentido para ela, ainda que até
ao momento não tivesse interiorizado a questão com semelhante
perspectiva. Pensara apenas tratar-se de medo de levantar
problemas a um homem que sempre lhe dera tudo, sem exigir
nada de especial.
- Quantas vezes a senhora tem sexo com o seu marido? –
perguntou-lhe, esperando que, com aquela simples pergunta,
para a qual esperava que a resposta fosse “raramente” ou algo
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do género, minimizasse o problema.
- Todos os dias.
Ele quase deu um solavanco para trás.
- Há quanto tempo estão casados?
- Vai para perto de vinte anos!
O homem parecia deveras espantado e ela estava com uma
enorme dificuldade em perceber porque razão se encontrava o
seu interlocutor com tal dose de incredulidade.
- Porquê, acha que faz mal?
Era a vez de Madalena colocar a sua tónica de ironia na
conversa. Ficavam quites. A ela não voltaria provavelmente a
ideia de repetir a experiência de falar com um psicólogo. Ele,
claro, ignorou a questão e em vez de responder, deu o assunto
por encerrado, como se tivessem chegado a um consenso sobre
o tratamento para aquele mal.
- Eu penso que a senhora faz muito bem em não contar nada
ao seu marido!
- Não era bem isso que eu esperava ouvir, sabe? Esperava que
me dissesse como devo ultrapassar este meu medo de falar
com o Rogério deste tipo de assuntos.
- Mas não sou eu a pessoa mais indicada para lhe dizer isso.
- Não!? Com quem me aconselha a falar então?
A pergunta ficou no ar. Nesta altura entrou na sala um outro
homem, todo formal, de fato escuro e gravata cinzenta, que
se dirigiu ao galã de cabelo grisalho como se fosse amigo de
infância e, pior, com a segurança de quem mandava naquele
território.
- Olá Bernardo, desculpa o atraso, mas tive um almoço que se
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alongou demais. Ainda por cima não tenho muito tempo porque
deveria ter começado uma consulta às duas e estou atrasado.
Olharam os três uns para os outros, com ar meio embaraçado e
foi o doutor Caldeira que voltou a falar.
- Vieste acompanhado?
- Não, esta senhora é a tua paciente das duas horas. Temos
estado aqui na conversa!
Nessa altura Madalena, que já tinha percebido ter estado a
falar com a pessoa errada durante pelo menos meia hora,
levantou-se do sofá, cumprimentou o verdadeiro psicólogo, e
despediu-se.
- Penso que o senhor tem mais trabalho a fazer aqui com o seu
amigo, que se diverte a fazer-se passar por outras pessoas do
que comigo, que tenho sexo com o meu marido todas as noites!
Aquela frase era menos uma pequena dose de vitória do que a
tentativa de encontrar uma saída airosa, envergonhada que
estava por ter-se visto apanhada numa cena idiota daquelas.
Mas não deixava de ser verdade. Se havia alguém que precisava
de psicólogo, não era seguramente Madalena. Nem que fosse
para descobrir isso, valera a pena.
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A negação do ramo seco
Passava pouco das sete da tarde e Florbela tinha acabado de
sair do emprego, o mesmo de há vinte anos. Era secretária da
direcção numa empresa de importação e exportação e dedicava-se ao trabalho com toda a sua energia. A pouca que lhe
restava. Não porque gostasse muito de passar anos seguidos a
fazer mais do mesmo, mas porque, apesar de tudo, era ali que
passava as melhores horas do seu dia. Conhecia as suas tarefas
de cor e sentia-se confortável, apesar de não ter grandes
amizades com os colegas ou com as chefias. Também não tinha
atritos. O seu lema – viver um dia atrás do outro – era bem
ilucidativo da mulher acomodada em que se tinha tornado, a
milhas de distância daquela que em tempos chegara a pensar
que poderia ser, quando tinha forças para sonhar que sozinha
conseguiria mover montanhas e mudar o mundo. E do seu ponto
de vista haveria muitas mudanças a fazer!
Aquele dia, que o calendário marcava vinte e quatro de Julho,
era o seu aniversário, mas não tinha sido propriamente diferente
dos outros. Para Florbela não provocava nenhum sentimento
especial, porque passados os cinquenta, como era o seu caso,
pouco lhe interessava se conquistava mais um ano ou uma
década. Além de não ter medo da morte, que em tempos de
espírito mais cinzento chegava a parecer-lhe uma benece, não
vislumbrava para o seu futuro nada que a fizesse querer ficar
agarrada à vida. Mesmo que os anos de experiência lhe tivessem
ensinado que não poderia esperar daquele marido, com quem
casara havia trinta anos, mais do que um “parabéns”
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resmunguento, o desencanto pela repetida ocorrência do dito
fenómeno nunca fora capaz de fazer desaparecer.
Mas naquele aniversário, em que somava cinquenta e cinco
anos, com muitas alegrias e tristezas pela vida dentro, o marido
parecia nem sequer ter-se lembrado. Não houve “parabéns”,
nem beijo fugidio na testa, nem abraço de três segundos mal
apertado, nem convite para almoçarem, para jantarem, irem ao
cinema ou qualquer espécie de mínima coisa que poderia ter
ocorrido e que a livraria da mágoa que lhe enchia o coração,
naquela altura em especial. Porque acumulava muitos dias do
mesmo homem, da mesma relação.
- O pequeno-almoço já está pronto?
Esta pergunta fora tudo o que Florbela ouvira Abílio dizer-lhe
pela manhã, antes de ele próprio ter saído para trabalhar, na
sua fábrica de calçado, em que entrou como cortador de solas
e chegou a empresário-dono, passando a incluir-se na classe
média nova-rica, usando engenho, sorte e vigarice, porque os
escrupulos tinha-os bem guardados num cofre de que perdera
a chave.
Comeu e saiu de casa. Não houve “até logo”, nem mais coisa
nenhuma. O casamento deles estava doente de silêncio havia
muitos anos, sem cura aparente para semelhante mal. Os dois
filhos, ambos com mais de vinte anos, tinham já saído de casa,
cada um com um pequeno apartamento oferecido pelo pai,
com um carro proveniente da mesma origem e com dinheiro na
conta do banco para gastar em farras e no que lhes desse na
real gana. Desde que não aborrecessem por aí além. Estavam
fora da alçada dos pais, pensando que tinham daquela forma
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conquistado a independência, mas na verdade o que tinham
era um atestado de expulsão encapotado, que Abílio conseguira
comprar com o seu dinheiro. Estava cansado dos meninos
mimados que a educação de desbunda e despreocupação tinha
provocado e toca de proporcionar-lhes os meios de vê-los pelas
costas, fazendo o papel de pai porreiro, moderno e compreensivo.
Apenas tinha imposto uma condição:
- Têm que continuar na Universidade!
E eles aceitaram, claro, porque continuar não significava acabar
os cursos, de engenharia e arquitectura, em que se tinham
inscrito. Ou pelo menos acabá-los no tempo suposto.
Para Florbela, que há muito deixara de ter mão nos filhos, os
quais não entendia, ou no marido, a saída daqueles dois foi
mais uma ferida aberta no seu coração. Sentia-se culpada por
não ter conseguido realizar o projecto familiar que existira na
sua cabeça e que com o passar do tempo procurava não
recordar, para não ficar lavada em lágrimas, tais eram os
quilómetros de distância que existiam entre o idealizado e o
realizado. Naquela casa passou de senhora a sombra, a quem
ninguém dava atenção e a quem ninguém perguntava a opinião,
como se não a tivesse. Por vezes dava por si a pensar que com
a perda de poder e de estima, tinha desaparecido também a
capacidade de raciocinar. Mas a verdade era outra: tinha
aceite, sem consciência disso, viver os desejos e os sonhos
dos outros. Deixara escapar a sua vontade própria e, vendo-se
com mais de meio século de existência, não fazia a mais pequena
ideia de como poderia recuperá-la. Quando alguma luz queria
entrar no seu cérebro, dava por si a procurar outro pensamento,
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com medo de ter uma resposta. Ou um vislumbre para um futuro
diferente daquela monotonia que parecia estar-lhe reservada
para o resto dos seus dias. Tinha medo de mudar, de bater com
o pé, essa era a mais pura das verdades.
A tristeza dos últimos meses, vincada ainda mais pela saída
dos filhos, que já não lhe permitiam fingir que a sua vida era
preenchida, ía-lhe acentuando as rugas do rosto e anulando o
brilho dos olhos. Vira-se ao espelho longamente, na manhã dos
seus cinquenta e cinco anos, em que se mirou ao pormenor
como se fosse uma terceira pessoa, para ajuizar de pleno direito,
e quase teve um ataque de pânico.
- Como estás velha!
O lamento veio-lhe de dentro, num reconhecimento doloroso
de saber-se sem possibilidade de voltar atrás. As primeiras
rugas, que foram aparecendo aos trinta e poucos, quando a
pele pareceu iniciar o seu processo de lenta degradação, tinham
sido atenuadas com cremes, dando pouco que pensar, porque
a vida estava repleta de muitas outras coisas para fazer, que
pareciam ocupar-lhe todos os minutos, deixando-lhe pouco
tempo para si mesma. Agora o espelho evidenciava-lhe os sulcos
da testa e em torno dos olhos, provavelmente escavados pelos
inúmeros projectos desejados e adiados. Esquecidos. Por tantos
desejos que nunca chegaram a ver a luz do dia. Por tanta dor
provocada por pequenos gestos, que apenas parecem chovisco
quando pensados isoladamente mas se transformam em
verdadeiros ciclones se vistos na sua amplitude. Acumulados.
Florbela saiu do emprego naquele dia sentindo-se perseguida
pela vida, sem vontade de voltar para casa. Chegaria à sua
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vivenda de cinco assoalhadas, nos subúrbios da capital e
encontraria tudo arrumado ao milímetro. O pó limpo, os objectos
no lugar e uns armários que qualquer inspector poderia verificar.
Tal como num museu. Sempre gostara de ordem, é certo,
precisava dela para conseguir mexer-se de um local para outro,
sem se atrapalhar. No entanto, aquela casa, que com o sucesso
profissional do marido foi sendo recheada de objectos caros,
que nenhum dos dois apreciava mas que Abílio insistia em
comprar para dar aspecto, parecia-lhe asséptica. Viver numa
espécie de museu não seria provavelmente ideal de vida para
ninguém, muito menos para uma mulher provinciana até aos
ossos, na educação e no estilo, que tivera a felicidade de ter
nove anos de estudo, uma grande conquista na sua época e
terra de origem, por interferência do padrinho de baptismo.
O coração começou a ficar acelerado, como se ouvisse passos
atrás de si, de alguém que queria alcançá-la para fazer-lhe
mal. Era a primeira vez que se sentia invadida por um ataque
de pânico, que não fazia em nada o seu género, pelo que em
vez de dirigir-se ao estacionamento onde tinha deixado o carro,
entrou numa porta aberta, que lhe pareceu uma loja como as
outras, perfeitamente aceitável na rua comercial em que se
deslocava. Era uma galeria de arte. Pela primeira vez Florbela
entrava em semelhante espaço e, quando deu pelo sítio, sentiu-se um pouco incomodada, mas não deu parte de fraca. O que
queria mesmo era aliviar um pouco a pressão e sair depois para
enfrentar o resto do seu dia.
Clássica na forma de vestir, quase sempre de taileur porque
ficava bem em qualquer ocasião e Abílio, apesar de rude nos
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modos e distante no trato, gostava de ter uma mulher bem
arranjada, estava, no que ao aspecto diz respeito, perfeitamente
enquadrada no ambiente. Fez um esforço para parecer
interessada na exposição, aceitou a tabela de preços que lhe
deram para a mão, mas a verdade é que não estava a ver nada
de especial.
Os seus olhos pareciam atentos aos objectos rectangulares
pendurados nas paredes mas, por mais absurdo que pareça, o
seu pensamento estava na roupa suja. Sendo o seu caso o de
uma mulher que poderia ter empregada a tempo inteiro porque
o dinheiro era o que menos faltava na família nos últimos anos,
preferia continuar a assumir diversas funções em casa, por
necessidade de integração e de estabilidade emocional. Uma
das tarefas que quase sempre se reservava era a de separar a
roupa suja para lavar, por razões que nunca procurou encontrar.
Daí lhe surgiram os indícios de que Abílio a enganava com uma
ou várias mulheres. Para o caso pouco lhe importava a
quantidade. O marido tinha alguém que não ela. Facto. Ponto.
Não precisava de ser um detective genial para saber que
camisas manchadas de baton e a cheirar a perfume feminino
significavam aquilo mesmo. Era provinciana mas não ingénua.
Sendo dona de um juízo perfeito e de uma memória em bom
estado, sabia perfeitamente que nem as manchas nem os cheiros
eram obra sua, porque além de pouco beijar ou abraçar o marido,
não usava nem aquelas cores nem aqueles odores.
Se Florbela fosse preciosista na linguagem diria que estar a ser
enganada, naquele caso, provavelmente não seria o mais
correcto, porque nunca perguntara a Abílio se andava com
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outras e, por consequência, ele nunca lhe negara. E, por maioria
de razão, nunca lhe confirmara. Os indícios duravam há perto
de dois meses, mas a pergunta nunca surgiu. Preferia fingir que
não tinha visto, para não ter que enfrentar acusações,
verdadeiras ou falsas, nem que racionalizar o estado da sua
vida amorosa. Havia muitos meses que estava resumida a umas
caricias mal dadas, que nunca chegavam a lado nenhum, porque
passados dois minutos Abílio estava a roncar, bem para lá da
consciência. Não poderia dizer que se incomodava realmente
com o facto, até porque, para o bem ou para o mal,
provavelmente mais para o mal, ele não tinha pedido o divórcio
e continuava a assumi-la como a mulher legal.
- A mulher legal!
O pensamento fê-la sorrir, contrariando os olhos marejados de
lágrimas. No seu dia de aniversário não recebera nem presentes
nem parabéns do marido, o mesmo que provavelmente enchia
as outras de jóias e outros mimos. O pensamento provocou-lhe
uma forte dor no peito, por mostrar, preto no branco, como os
quadros, a estreiteza do seu horizonte. Tentou concentrar-se
numa das pinturas que tinha à sua frente. Aquela que lhe
despertou a atenção foi a de uma árvore com três troncos
tortos e gastos, que tanto poderiam resultar de uma enfermidade
congénita como reflectir o fim de uma longa etapa, durante a
qual teriam sido imponentes e firmes.
- Estão como eu! – pensou.
Sentia os seus ossos curvados pela consciência de que poderia
ter tido uma vida bem mais fácil, se pudesse comprar a felicidade
com o dinheiro do marido. Não podia.
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- Marido, o que é afinal um marido?
Apeteceu-lhe gritar, tentando negar a existência de um suposto
companheiro apenas no papel. Era escusado procurar as razões
nas consequências, quando estas estavam nas causas e não
lhe apetecia mesmo nada remexer o passado. Era sobretudo o
cansaço que lhe dizia que não valia a pena procurar por aí,
porque apenas iria acumular mágoas e arrependimentos.
Voltou a concentrar-se na árvore e verificou que não se
compunha apenas de troncos nus, como lhe pareceu
inicialmente: uma árvore despida, como ela própria se sentia,
sem um rumo ou uma razão de ser. Foi então que viu que
aqueles troncos retorcidos seguravam alguns ramos, com meia
dúzia de folhas, que por teimosia, persistência ou qualquer
outro bom motivo não se deixavam cair. E sorriu. Afinal a sua
vida também não tinha terminado ainda!
- Levo este! – disse à dona da galeria, como se tivesse acabado
de escolher uma peça de roupa.
Deixou que no seu pensamento se formasse uma ideia, à qual
iria manter-se agarrada: “enquanto aquela árvore mantiver os
seus ramos, há esperança para mim!”
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Duzentos euros por uma nova perspectiva
Estava quase a finalizar a tarde quando Catuxa saiu da loja de
alta costura, perto do Marquês de Pombal para se dirigir ao
carro, um Mercedes topo de gama que deixara mei em cima do
passeio, a ajudar à confusão do trânsito naquela zona, por
inícios da hora de ponta. Vinha com um sorriso rasgado, o
mesmo ar de felicidade que transportava sempre que saía à
rua, fizesse sol ou chuva, estivesse bem disposta ou cheia de
cólicas, porque nunca se sabe quando aparece um fotógrafo
preparado para fazer o clique e ganhar dinheiro com a venda
do produto nas revistas sociais, que todos os dias, semanas ou
meses alimentam a gulodice dos lusitanos e das lusitanas pela
vida alheia. No seu caso, aquele sorriso rasgado, a abrilhantar
um aspecto de permanente alta produção visual, não constituía
propriamente a expressão de um narcisismo exacerbado. Porque,
sendo verdade que a sua imagem vendia que nem gingas
maduras em época de seca, era mais verdade ainda que, como
todas as mulheres, tinha aversão a fotografias que colocassem
à frente da vista aquilo que não queria mostrar, fosse o cabelo
desgrenhado, a maquilhagem esborratada, a boca meio torta
ou a tristeza escancarada nos olhos, depois de uma noite de
choro. Preferia mil vezes manter a imagem de mulher de vida
invejável, que conseguira a proeza de somar dinheiro com amor,
ainda que na realidade tivesse menos abundância do primeiro
do que se julgava e perto de nada do segundo. Esperta de
nascença e sofisticada de crescimento, depois de muitas e
duras cabeçadas na vida, cedo percebeu que num mundo de
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aparências o que interessa é parecer. O resto era para os
ultrapassados, os tolos e os intelectuais.
Catuxa convivia com as luzes da ribalta como um amante da
mesa com um bom bife. Dava-lhe um imenso prazer aquele
interesse pela sua pessoa e por tudo o que fazia, desde o novo
penteado ao último livro que publicara. A escrita era, aliás,
uma forma de procurar negar a si própria que, a certa altura da
existência, a sua cabeça passara apenas a servir de base aos
penteados excêntricos e aos chapéus de coquete que gostava
de usar. Os pseudo-cultos procuravam argumentar que a prosa
que ela escrevia jamais se poderia chamar literatura e que
apenas por pura ironia se deveria considerar Catuxa uma
verdadeira escritora. Mas com esses podia bem. Bastava
esfregar-lhes com os números de vendas na cara. Cada livro,
um best-seller. E era ver os pseudo-cultos enfiados no seu
casulo, roídos de inveja daquele sucesso. Os resultados
comerciais eram não só uma forma de manter alguma
independência financeira, como de manter-se ocupada.
Não podia dizer-se que fosse uma pessoa inteiramente fútil,
muito embora na maior parte do tempo desse ares de o ser.
Esquecera-se, por hábito e algum esforço, da mulher que um
dia fora, quando morava numa aldeia de Trás-os-Montes e
vivia com um par de sapatos por ano. Passados dezassete
anos de ter saído da sua terra natal, com vinte na altura,
quase tudo tinha mudado. A distância entre uma vida e a outra
parecia tornar impossível que pertencesse à mesma pessoa.
No entanto, no seu caso era a mais pura das verdades, ainda
que uma análise mais cruel pudesse levar a afirmar que aquela
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Catuxa que ía às compras nas lojas mais caras da capital,
comia nos melhores restaurantes e aparecia nas festas da alta-sociedade, já não tinha nada a ver com a outra que se
deslocava ao mercado da vila, de mês a mês, com meia dúzia
de tostões no bolso do casaco. Essa distância entre as duas
vidas tinha-a percorrido com muitas lágrimas, quando a Catuxa
começou a separar-se da Cátia de Trás-os-Montes. Depois as
lágrimas tornaram-se cada vez mais espaçadas e ausentes,
quando o esquecimento apagou parte da memória dos tempos
idos, regressando apenas aos olhos quando, por cansaço, não
conseguia evitar que algumas imagens dos anos pré-Lisboa
tomassem forma na sua mente. A personalidade forte e a
segurança que parecia aplicar em todas as decisões, em todos
os actos, anulavam parte do efeito das lembranças. A outra
parte ficava lá. Não conseguia apagar inteiramente. Por vezes
comparava aquela fase do seu percurso a uma folha de trabalhos
de criança da primária que, por melhor que seja a borracha,
uma vez escrita permanece sempre marcada. No seu caso,
mesmo que já não recordasse porquês, nomes, lugares ou
experiências, sabia que ali estivera qualquer coisa. Ficara uma
espécie de pegada que não lhe permitia ignorar que naquele
percurso tinha passado algo ou alguém. Mesmo forte como
era, se conseguira banir do seu vocabulário a palavra saudade,
foi-lhe sempre impossível expulsá-la do seu coração. Para
atenuar a dor que por vezes se aproximava do peito, repetia
para si própria que, se por alguma avaria na ordem do tempo,
pudesse voltar atrás, faria exactamente as mesmas opções.
Além disso, recusou sempre um nível de introspecção além da
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superficialidade, com receio de contrariar a esforçada avaliação
racional que se obrigava a praticar. Na verdade, o perfil de
masoquista não era adequado à Catuxa Furtado Condeixa,
casada com um dos maiores industriais de borracha do país, de
quem aprendera a suportar os salamaleques, os lenços de seda
ao pescoço e as unhas envernizadas.
Fora esse carácter de mulher habituada a arregaçar as mangas
para meter a mão na massa, associado a uma compreensão do
mundo bem diferente das outras mulheres que conhecera na
sua infância, avessa ao fatalismo, que lhe permitira desligar-se
da terra, com a determinação de quem desliga a ficha eléctrica
da tomada, sem nunca mais retomar o contacto com os amigos
dos primeiros anos e com a sua família.
- Vou-me embora daqui. Vou para onde há oportunidades! –
tinha dito à mãe, que ficara viúva com sete filhos para cuidar.
- Então vai e nunca mais voltes! – gritara-lhe a pobre mulher,
em desespero, sem saber que aquele português, pronunciado a
meio de duas esfregadelas na roupa suja amontoada no tanque,
iria ser levado à letra.
Fora a presença de espírito, a enorme vontade de aprender e,
sobretudo, de vencer, que a ajudaram, primeiro a sobreviver
sozinha, num mundo desconhecido e substancialmente distinto
do que conhecia e, depois, à fama. Tornou-se cantora de fado
em bares lisboetas, aproveitando a excelente voz que possuía,
serviu às mesas em restaurantes, trabalhou em cabeleireiros e
lojas de roupa, vendeu livros. Em todas essas tarefas, mal
pagas por vezes, aprendeu boas maneiras, a vestir-se à moda,
ou a perceber o tipo de conversas que pessoas mais ricas e
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elegantes tinham umas com as outras, que imitava mais por
inveja do ócio que parecia envolvê-las do que pelo interesse
subjacente aos diálogos. Verdade seja dita que não demorou
muito a fazer alguns amigos nesse meio. Um deles tornou-se
seu marido.
Era pouco mais do que um menino mimado aos vinte e dois
anos, quando decidiu apresentá-la à família e anunciar o
casamento seis meses depois de se conhecerem, mais para
escandalizar os pais do que por um súbito e incontrolado acesso
de paixão, à moda dos romances cor-de-rosa. Catuxa aceitou,
claro. Estava ali a sua oportunidade de entrar na alta roda,
ainda que representasse sacrificar mais uma vez o que lhe
tinham ensinado: se é difícil estar casado quando se ama,
quando não há amor é um inferno. A frase fora-lhe dita por
uma tia, emigrada em França, quando veio de visita à terra
numa das férias de Agosto, toda ela embrulhada em cordões
de ouro e rendinhas no vestido. No dia do seu casamento, de
branco e deslumbrante, perante quinhentas pessoas, das quais
quatrocentas e noventa nunca tinha visto em toda a sua vida,
fora aquela conversa da tia que lhe ocupara a cabeça antes de
dizer o sim, com a sensação de que estava a ditar uma sentença
a si própria e com a convicção de que acabava de dar um
pontapé nos últimos valores que lhe restavam da sua infância
e juventude.
O marido, Afonso Furtado Condeixa nunca deixou de ser mimado,
mesmo quando aos vinte e cinco anos recebeu a pesada
herança, por morte do pai, de passar a gerir o império da família,
sem qualquer vislumbre de maturidade para o fazer. Tinham
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passado três anos de casamento, maus anos, em que ambos
haviam crescido na capacidade de enganar os outros acerca
das suas emoções e dos seus pensamentos. Mostravam sentir
o que não sentiam e diziam o que não pensavam. Ninguém lhes
podia negar a semelhança nesse aspecto. Noutro eram
igualmente idênticos: não se amavam. E nunca se amariam. No
entanto, estranhamente, tal não provocou mais dissabores ou
discussões do que aquelas que existem entre casais que
se amam.
Porque Catuxa estava habituada ao trabalho, e não o evitava,
apesar de se ter visto rica de um momento para o outro, tornou-se indispensável naquela família. Quando Afonso se tornou
gestor das empresas do pai foi ela quem o apoiou, incentivou
e, em muitos casos, o ensinou a tomar as rédeas. Com isso
ganhou respeito de todos à sua volta, até que perdeu total
importância a sua origem. Até que ela própria quase se
esqueceu de onde vinha, de quem tinha sido, embrenhada que
estava na sua vida cinco estrelas.
Evitava pensar que se tornara numa mulher vazia, de princípios,
de ideais, de valores, de filhos. Aqui residia o seu maior
sofrimento, mas nem este gostava de admitir. Quando descobriu
que Afonso era estéril, primeiro teve vontade de rir daquele
aparente castigo divino. Depois teve uma imensa vontade de
chorar, mas não o fez. Porque não era mulher de ficar a
lamentar-se, deitou mãos à obra a esquecer-se dessa nova
marca na sua vida. Tratou de tornar-se benfeitora de
associações de crianças, passou a visitar hospitais e escolas
de bairros sociais com regularidade e conseguiu mesmo
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convencer-se que, daquela forma, estava a ser mais útil à
sociedade, seguindo a lógica dos males que vêm por bem.
Com o tempo aprendeu a sorrir mesmo quando se sentia roída
por dentro e aprendeu a cultivar a sua imagem, o interesse por
tudo o que fazia. Teve bons resultados nessa tarefa. Transmitiu
uma ideia ao mundo que era suficientemente distinta da realidade,
para poder rir-se de si própria sem se sentir magoada. Sabia
que a Catuxa dos jornais e das revistas não tinha nada a ver
consigo, mas aquela dupla existência era-lhe útil. Quando uma
estava deprimida, a outra tomava conta da situação.
Quem caminhava na zona do Marquês de Pombal, por volta das
seis da tarde para se dirigir ao automóvel topo de gama, era a
Catuxa do jet-set. Acabara de comprar uma t-shirt pintada à
mão, de um artista nacional, com um diabo desenhado, da qual
não gostara nem um milímetro. Adquirira-a pela utilidade, porque
precisava de roupa adequada à festa das bruxas do centro de
acolhimento de crianças que visitaria na manhã seguinte. O dia
correra-lhe todo mal e não tivera tempo de procurar mais nada.
No entanto, tinha pouca disposição para preocupar-se com
esse assunto, até porque a sua mente estava ocupada com
outro problema mais sério: desconfiava que Afonso andava
metido em grandes sarilhos com o fisco. E não fazia a mais
pequena ideia do que fazer, de como agir, de que decisão tomar.
Era avessa a ilegalidades, desde sempre, além de que com o
tempo tomara aversão ao escândalo.
Foi com este aperto no peito, perante a probabilidade de ver-se confrontada com uma realidade que não desejava e para a
qual não tinha contribuido, que se dirigiu à caixa multibanco,
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para levantar dinheiro antes de meter-se no carro. Acabara de
colocar o cartão na ranhura quando sentiu algo sólido nas suas
costas e ouviu um sussuro àspero e rouco perto do ouvido:
- Levanta esse dinheiro todo e passa-o para cá, sem te armares
em esperta, senão…!
Quem quer que fosse não precisava de concretizar a ameaça.
Catuxa conseguia imaginar na perfeição o que significava aquele
senão. Apesar de ser uma mulher com grande domínio das suas
emoções, sentiu as pernas tremerem-lhe, as mãos com
dificuldade em carregar nas teclas para marcar o código, a
garganta seca, a voz a escapar-se. Foi num tom meio sumido
que disse:
- Quanto quer que levante?
O assaltante tomou a questão como uma provocação e carregou
um pouco mais na faca que tinha na mão contra as costas de
Catuxa.
- Eu disse todo, sua cabra!
Ela olhou disfarçadamente em volta, mas quem passava perto
não parecia reparar na existência daquele homem que se lhe
tinha quase colado. Estaria assim tão bem treinada para
transparecer felicidade, que já não conseguia mostrar-se
aterrorizada quando sentia terror?
Os candeeiros da cidade ilumiram-se enquanto Catuxa levantava
os 200 euros para dar ao sacana que tinha atrás de si. Estava
disposta a entregar o dinheiro sem levantar problemas, na
esperança de terminar aquela cena rapidamente. Sem grandes
consequências. No entanto, foi invadida por uma vontade súbita
de olhar nos olhos do assaltante, fixá-los, motivada por uma
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sensação que não conseguia explicar. Foi por isso que se virou
quase de repente, segurando as notas com firmeza. O efeito
surpresa tornou a cena um pouco caricata e o homem foi invadido
por um misto de espanto e de incómodo. Acabara de perder o
controlo da situação naqueles segundos.
- Cátia!? – ouviu-o pronunciar, pensando que tinha percebido
mal. Abriu mais os olhos, procurando descodificar o que estava
a acontecer-lhe. Sabia que a sua imagem era bem conhecida
de muita gente, incluindo, ao que tudo indicava, marginais,
mas ninguém a tratava por Cátia, desde que deixara Trás-os-Montes, com vinte anos.
- O quê!? – perguntou ela, abanando o dinheiro à sua frente,
200 euros em notas de vinte, como se tivesse ficado com calor
de repente, apesar de aquele anoitecer, do final de Outubro,
estar abaixo dos quinze graus.
- És a Cátia da Ti Jaquina não és!?
As suas pernas perderam mais força naquele momento do que
enquanto tivera a faca nas costas. E aquele homem parecia-lhe muito mais ameaçador agora do que quando vestia o papel
de assaltante.
- Pedro!?
A voz saía-lhe de longe. Tão distante como a memória que a
levara a reconhecer naquele homem mal vestido e de barba por
fazer, o amigo com quem brincara à apanhada e às escondidas
perto da sua casa. O amigo com quem andara na escola e
aprendera a ler. O mesmo amigo que a levara a ter medo das
saudades que sentira nos seus primeiros tempos de Lisboa. E
ali estava ele, tantos anos depois, a dar-lhe a bofetada que
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faltava, para tornar o seu dia ainda mais miserável: o seu
amigo de brincadeiras, desafios e confidências, tornara-se num
assaltante! E ela tornara-se no quê? Numa estrela do fingimento
toda colorida, capaz de maquilhar a vida nos mais bonitos tons
da moda, esquecida das suas raízes, como se apenas tivesse
nascido aos vinte anos. Esquecida da sua mãe, dos seus irmãos.
Mandava-lhes dinheiro, que nunca vinha devolvido, no mesmo
tipo de envelopes que usava para as suas contribuições sociais.
Dera-lhes esmola anos seguidos, mas nunca uma palavra de
carinho, de saudade, de esperança de voltar a vê-los.
- Sim, sou o Pedrito, lembras-te!?
Lembrava-se de forma assustadora. Cristalina. Só que não podia
suportar tais lembranças, assim como não conseguia conter
mais as lágrimas que exerciam pressão sobre os seus olhos. E
deixou-as cair pela face abaixo. O diabo pintado à mão na tshirt guardada no saco das compras, estaria a rir--se dela,
mas Catuxa perdera as forças e deixara-se chorar à vontade,
agarrando-se ao homem que nos minutos anteriores era apenas
um agressor, como quem se agarra a um amigo verdadeiro.
- Eu não iria fazer-te mal, desculpa! – pronunciou Pedro que,
envergonhado, procurava as palavras adequadas, no limitado
vocabulário que possuía, mas não conseguia encontrá-las.
- Não é isso. Eu é que peço desculpa. Pareço uma tonta aqui
neste estado no meio da rua!
Ele tirou um lenço manchado do bolso do casaco para lhe limpar
as lágrimas. Catuxa passou do choro ao riso em dez segundos.
Quando se virou com o dinheiro não viu o Pedro já homem que
tinha à sua frente, mas o Pedrito da sua infância. Estava dividida
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entre o medo de voltar ao passado e aproveitar a oportunidade
que lhe surgira, de forma tão enviezada, de o fazer. No meio da
confusão que ía na sua cabeça, o seu rosto iluminou-se quando
percebeu que não tinha que voltar ao passado. Mesmo que
tentasse fazê-lo, o seu esforço seria inútil porque este não
regressaria. Tinha, sim, de reconciliar-se consigo e com as
suas raízes, readmitindo a memória de si mesma. Sentiu medo
daquela decisão que começava a desenhar-se no seu íntimo,
de voltar a ver a sua terra, a sua família, tudo aquilo que
deixara para trás e que tanta falta lhe fizera.
- Tive saudades tuas! – disse a Pedro, agarrando-lhe na mão.
Era verdade. Mas era mais do que isso, era sinal que tinha
tomado a decisão de dar um rumo diferente à sua vida.
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Fotografia de Rafael Ribeiro

Aristides Meneses, nasceu em Moçambique em
1958 e começou a pintar a óleo em 1979,
iniciando o seu percurso artístico a par dos
estudos de engenharia. Fundou o grupo Arte
Universidade na Universidade de Aveiro e nesse
âmbito expôs na própria Universidade, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Aveiro e no
Museu de Ílhavo. Em 1984 e 1985 estudou
pintura, frequentando um atelier experimental
na Sociedade Nacional de Belas Artes em
Lisboa. Com um percurso profissional como
gestor e consultor, tem mantido ao longo dos
anos actividade artística, possuindo várias
obras em colecções particulares. Em 2003
lançou o seu site e expõe agora na ARTE
Galeria, em Lisboa, os seus quadros mais
recentes, pintados nos últimos doze meses.
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www.aristidesmeneses.com
ARTE Galeria
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Terreiro do Paço
Lisboa Welcome Center, Ask me Lisboa
14 de Julho a 4 de Agosto de 2004. Todos os dias das 9h às 20h

