
Há um momento na tua vida em que te deparas com a morte. Sentes a 

respiração ser arrancada dos teus pulmões, como um peixe pescado por um 

marinheiro. Sentes as pernas fraquejar, o teu corpo deixa de responder. A mente 

vai-se desvanecendo, como uma vela que se apaga, enquanto revives todos os 

momentos importantes da tua vida.

E aqueles que mais amas.

A alegria, o arrependimento, a mágoa, a saudade, todas as emoções afloram 

à tua pele a uma velocidade estonteante. Sentes-te tão assoberbado… e é assim 

que acabas.

E depois há uma luz, um eco distante, que te traz dos mortos.

Quando Cristóvão despertou, olhou em redor. Ao virar a cabeça, sentiu uma 

tontura atravessar os seus olhos, turvando-lhe a visão. Ruídos de máquinas iam 

surgindo como pirilampos, as luzes demasiado fortes queimando os seus olhos. 

Vozes, conversas distantes, pairavam no ar, assim como um odor a éter. 

Sentiu um calafrio subir-lhe pela espinha. Estava num hospital.

Só então sentiu o toque de uma mão suave no seu braço.

— Acordaste… — disse a voz, tão doce como uma ameixa madura. Ela 

passou a mão livre pelos cabelos escuros e encaracolados dele — Não acredito que 

sobreviveste.

Cristóvão franziu o sobrolho. Estaria a sonhar? E por que falava ela em 

sobreviver? 

Sobrevivera ao quê?

— Matilde? — ele olhou para ela, ainda aturdido, e viu-lhe os olhos verdes 

marejados de lágrimas — O que é que aconteceu? Do que é que estás a falar?

— Não te lembras? — ela arquejou — Oh… — ela levou as mãos ao rosto, 

afogando as lágrimas nelas.

Cristóvão abriu a boca para falar, mas Matilde entregou-se ao choro. 

Permaneceram em silêncio, o quarto de hospital pautado por soluços. Ele 

tentou recordar-se do que acontecera. Afinal, tinha um cateter ligado, e a cabeça 

envolta com gesso. As dores iam surgindo uma a uma, nos braços, nas pernas, e 

depois na cabeça, embora a morfina fosse incrível a dissipá-la. 

* * *



A aldeia acordara, como sempre, animada. O sol subia no horizonte, 

derramando-se sobre os telhados das casas, as ruas e os cafés. O céu azul 

adivinhava mais um dia de praia, e as ondas já soavam, convidativas, do outro lado 

do emaranhado das pequenas casas coloridas dos pescadores.

Cristóvão acenava:

— Bom dia! Como é que vai isso, Joaquim?

O homem encontrava-se sentado num banco de madeira, diante da sua casa, 

tirando os nós de uma rede de pesca.

— Tudo bem! Mais um dia de trabalho. Há muito peixe no mar.

— Vocês não descansam um dia. Nem os peixes trabalham tanto como 

vocês, e são eles que vão ser pescados! 

O homem sorriu.

— Vida de pescador é assim mesmo. Somos o sustento daqui da vila e 

arredores. Não podemos andar por aí na borga, como tu.

— Anda lá, vive um bocadinho! — Cristóvão abriu os braços, sorrindo — 

Carpe Diem hoje, carpas amanhã!

— Carpa quê? Carpas são peixe de rio, meu tosco!

O rapaz foi-se afastando, lançando a sua cana de pesca imaginária em 

direção ao homem e içando-o de volta, com um sorriso. Joaquim sacudiu a mão ao 

rapaz. Abanava a cabeça, incrédulo com tal ingenuidade. Também já tivera a sua 

idade, em que não se preocupava com nada a não ser o presente. Mas esses 

tempos já lá iam. A idade avança, e com ela vêm arrastadas responsabilidades que 

nos pregam ao chão, como âncoras.

Cristóvão lançou os braços ao ar enquanto o palmilhar dos chinelos no chão 

de terra batida ecoava pela rua. Os pássaros saltavam de pinheiro em pinheiro, as 

suas vozes povoando a aurora. Ao fundo, gritos de pescadores anunciavam a vinda 

do peixe. Aquela era a sua vila, o lugar onde crescera: um lugar mágico, à beira-

mar, povoado de marinheiros e pescadores e de famílias que lutavam para 

sobreviver.

E que tristeza era essa.

Escutou o ruído típico do motor do Suzuki Samurai de Santiago, o seu velho 

amigo. Este parou no meio da estrada:

— Como é que isso vai, Cris? — estendeu-lhe a mão para o cumprimentar.



— Tudo fixe. Vais dar uma volta?

— Vou. Queres vir?

— Se pedes… — Cristóvão tinha um sorriso desenhado no rosto quando 

saltou para dentro do jipe descapotável.

Não perdeu um segundo a desligar a música genérica que passava na rádio. 

No seu lugar, começou a cantar, a plenos pulmões, a música Born to be wild, da 

banda Steppenwolf. A sua voz ultrapassava os limites do veículo e inundava a vila 

de uma sensação jovem e estival. Cristóvão levantou-se do seu assento e cantou:

— Like a true nature’s child, we were born, born to be wild! 

A seu lado, Santiago ria. Entraram pelo extenso mato de pinheiros, os pneus 

pisando as carumas e a areia, deixando um rasto de poeira atrás de si. O sol 

espreitava por entre as folhas finas e pontiagudas das árvores, revelando feixes de 

luz intensos. Cristóvão agitava os braços, dançando ao som da própria música.

Sentia-se mais vivo do que nunca, o sangue a pulsar-lhe alegremente nas 

veias, a energia no seu peito que libertava faíscas. Doía-lhe as bochechas de tanto 

sorrir. 

Isto sim, era viver. 

Não sobreviver!

* * *

Cristóvão sentou-se no café “Estrela do Mar” com Santiago.

— Te digo, aquele jipe é qualquer coisa de especial. — dizia Cristóvão.

— Por que é que não compras um também?

Cristóvão encolheu os ombros.

— Para quê? — bebeu um trago da sua cerveja — Tenho de andar uma vida 

inteira a juntar dinheiro para o manter!

Santiago soltou um riso abafado.

— A vida são dois dias, não é?

Uma presença fez-se sentir no café. Os pescadores arrumaram-se no 

silêncio e, de repente, as gargalhadas de Cristóvão e Santiago soaram demasiado 

elevadas para o ambiente mudo.



Cristóvão olhou para ela, para os passos lentos e hesitantes na sua direção. 

Envergava um vestido branco, que lhe iluminava os olhos verdes e as sardas no 

rosto. O seu cabelo ruivo parecia fogo, como se tivesse sido polido pelo pôr-do-sol.

— Olá. — disse ela, cumprimentando ambos. Depois, virou-se para ele — 

Cristóvão, achas que podemos conversar?

Cristóvão olhou para o amigo.

— Na boa, vemo-nos logo. — Santiago apertou a mão dele e bebeu um gole 

da sua cerveja.

Cristóvão e Matilde saíram em direção à praia. Gaivotas voavam em bando 

pelo céu azul inequívoco, a brisa agitando a bandeira verde. A areia quente sob os 

seus pés massajava-os, pequenos grãos de felicidade.

— Cristóvão… — começou ela — O que aconteceu naquela noite…

Ele estacou e elevou uma mão.

— Não quero saber. — ele olhou-a com um sorriso.

— Mas como é que não queres saber? — ela abanava a cabeça, incrédula — 

Tu foste parar ao hospital!

— Simplesmente, não quero saber. — ele manteve o seu tom sereno — Não 

vai adicionar nada à minha vida. Aconteceu, e ficou arrumado. Está no passado.

Matilde tinha a boca entreaberta e o sobrolho franzido.

— Podias ter morrido!

— Podia! — ele mostrou um sorriso largo e, inspirado, deu saltos na areia — 

Mas estou vivo! — parou de saltar, e abriu os braços — Mais vivo do que nunca!

Ela cruzou os braços. As lágrimas assomaram aos seus olhos.

— Tu não compreendes… — ela olhou para os olhos castanhos cor de mel 

de Cristóvão.

— Talvez não. — ele aproximou-se dela e colocou-lhe as mãos sobre os 

ombros macios, tocados pelo sol — Mas eu não quero viver aprisionado a uma 

coisa qualquer que aconteceu. É melhor eu não me lembrar. 

Ela olhou para ele, suspirando. Cristóvão esboçou um sorriso terno.

— A vida são dois dias, Matilde. Deixa-me vivê-los ao máximo. — ele beijou-

lhe a face, que cheirava a pétalas de rosa — Não quero saber da morte, ou do 

perigo. Quero viver!

Matilde inspirou e sacudiu as mãos dele. Cristóvão viu-a afastar-se em 

direção à vila com passos determinados. 



Ela ainda não compreendia.

Voltou-se para o mar, contemplando a linha do horizonte. A imensidão era a 

mensagem de que havia ainda muito, muito para viver. 


