
Moisés e o Anjo

Como professor em início de carreira, fui colocado nos subúrbios norte de 

Lisboa bafejado pela sorte de ser formado em Matemática. 

Depois de ter visto – prestes a atingir o grau de desespero - vários 

andares fora do meu orçamento, assustado perante a perspectiva de me 

confinarem numa marquise a meias com o gato, policiado por alguma megera 

de bigode, olho forreta no consumo de água e gás, encontrei e visitei, um 

terceiro andar sem elevador, último andar dum prédio já com uns anitos. 

Acompanhado pelo senhorio, homem nos seus setenta, arfando em 

cada lanço de escadas, que desde o princípio me pareceu ter uns olhos mais 

suplicantes do que o Senhor dos Passos na procissão lá da terra. Com a 

ansiedade que me invadia para conseguir um pouso digno, por um preço 

comportável, não liguei. Paredes pintadas de creme, ar de pouco uso, dois 

quartos e uma sala, por uma renda muito abaixo do que já me tinham tentado 

esmifrar noutros locais similares. 

«A pé para a escola não demora mais de dez minutos.» - diz o Sr. 

Franquelim, castanholando a placa.

Festejei antecipadamente não haver andar de cima, matando a hipótese 

de mulheres de salto alto, casais a trocar opiniões mais vivazes -fico-me por 

aqui- ou, a fazer ranger monótonas camas, como tinha vivenciado em casa do 

meu primo, que me tinha acolhido num sofá encolhido, durante uma semana - 

tempo dedicado a encontrar um pouso independente. Senti que ia ser feliz 

naquela casa; depois de cinco anos passados numa república em Coimbra, ser 

dono da chave era como chegar ao paraíso.

 Do outro lado da rua, um café com esplanada, de braço dado com uma 

mercearia que expunha caixotes de frutas e legumes no passeio. 

O Sr.Franquelim -era o nome do futuro senhorio- falou-me dos meses 

adiantados sem exigir fiador: eu devia ter uma cara confiável. Transportei-me 

para o futuro, corrigindo pontos na paz do Senhor, deixando-me flutuar no Sol 

sem obstáculos, um disco com a música preferida. 



Pensei na Amélia, a minha namorada desde o início da faculdade: ainda 

tínhamos de passar mais um ano a ver-nos aos soluços: desta vez ia comprar 

a nossa primeira cama de casal.

O que mais podia querer? Era muita sorte. Selámos o contrato com um 

aperto de mãos. Apressei-me a assinar o contrato, antes que se arrependesse. 

Passei o cheque com um sorriso. Tinha algumas economias que me permitiam 

tornar a casa mais acolhedora, duas semanas até as aulas começarem seriam 

suficientes. Chaves na mão, deixou-me o número de telefone para o caso de 

me sentir perdido, disse-me onde tratar da água e da luz, e zarpou, repetindo 

sorrisos de taluda premiada. Fui até à varanda, que corria ao longo dos dois 

quartos, apresentar-me ao Sol do meio-dia. 

Telefonei à Amélia. 

«Daqui a uma semana podes aparecer. Tenho saudades tuas. Vais ficar 

encantada com a casa. Vou comprar uma cama de casal. Nem te digo mais 

nada.» Guardei os sorrisos e os parabéns da Amélia: talvez ela aparecesse no 

fim da próxima semana. Namoro antigo e resistente. Nenhum dos pais 

levantava objecções a que passasse uns dias comigo. Mais um ano, ou dois, 

tínhamos intenções de casar.

Olhei lá para baixo. Tinha fome.

Entrei na mercearia para comprar pêssegos e ameixas. Sou um guloso 

pela fruta de Verão. No interior apenas uma mulher baixa e magra, bata 

azulada, sorriso inquiridor, não resistiu a matar a curiosidade.

«O senhor mora aqui na rua?»

Nascido e criado na província, sei que nas terras mais pequenas toda a 

gente se conhece. De certeza que me viu sair do prédio em frente, ou entrar na 

companhia do Sr. Franquelim. Só queria confirmar suspeitas - para mais tarde 

poder falar do novo morador da rua às freguesas habituais. Agora que sou 

mais velho, sei, que mesmo noutros meios onde pensamos que ninguém nos 

conhece, estamos enganados.



«Por enquanto, não. Mas daqui a uns dias vou instalar-me aqui no 

prédio mesmo na sua frente. Vamos ser vizinhos. Acha que faço bem?» - ri-me 

francamente quando larguei a pergunta.

«Só pode ser para o terceiro direito. Há anos que não é habitado. Vai ser 

vizinho do Mário, ou Márinho, como é conhecido.» 

«Espero que seja bom vizinho» gracejei, adivinhando que a Dª Clara -que mais 

tarde passei a tratar por Clarinha- não iria perder uma oportunidade para me 

contar uma história. Também não havia outros clientes na loja. Roí um 

pêssego. 

«O Mário é boa pessoa. Deve andar pelos cinquentas e tais. Vive aqui há 

quase trinta anos. Desde o tempo em que abri a mercearia; quando o meu 

Augusto ainda era vivo. Trabalhava numa empresa de metalomecânica, aqui 

perto, que entretanto fechou. Conheci-o já era casado. Era um rapazão bem 

jeitoso. Como todos por aqui, um dia ou outro entornava-se mas nessa altura o 

vinho dava-lhe para rir. A mulher, a Salomé, era o que se costuma chamar um 

mulherão, loura, um bocadinho para o cheio, daquelas que faziam virar a 

cabeça aos homens. Era cabeleireira. A cabeça do Mário não resistiu, quando 

enviuvou, ainda esteve internado no manicómio, o tribunal considerou-o  inim, 

inim…»

«inimputável.» alvitrei.

«isso» disse a Dª Clara acenando com a cabeça. 

Tive a impressão que um arrepio tinha atravessado a loja.

 «Desde aí passa a vida a rir-se muito alto, principalmente de noite, não diz 

coisa com coisa, como se estivesse a rir-se do destino. Não mostra qualquer 

tristeza, deixou crescer a barba, parece o Moisés que aparece nas publicações 

que as duas velhotas que moram no rés-do-chão do 32, que agora são das 

Testemunhas, costumam deixar em cima do balcão, eu bem lhes digo que não 

mas pronto.»

Esta história fez-me regressar à terrinha, ali para os lados da Guarda, em que 

havia um doido - o único com direito a esse galardão - estimado por toda a 

gente. Era o Fernandinho, que aparecia todos os dias no café, de camisa, 



gravata e casaco, numa altura em que raros ostentavam esses luxos. Os pais 

já tinham morrido, tinha um tutor que geria - ao que se dizia- grossa herança. 

Era vê-lo rir, mostrando os poucos dentes, quando o convite que toda a gente 

conhecia ecoava no Largo, «Fernandinho, queres ir à Guarda?» O Fernandinho 

entrava e o carro nem precisava de se mexer do mesmo lugar. O Fernandinho, 

após alguns minutos sentado, saía com ar de quem tinha sido abençoado pelo 

Papa.

«Dª Clara, diga-me o que aconteceu à mulher do Fernando. É por isso que o 

andar que arrendei nunca mais teve gente?» disse eu, deixando escapar 

alguma preocupação.

«Estou a falar ao tempo e nem sequer sei o seu nome.» diz a Dª Clara.

«José Carlos.»

«A Salomé caíu, numa noite em que estava a estender roupa. Passava da 

meia-noite, num dos tais dias em que o Mário foi visto com o leme partido. Não 

faltou polícia por aqui, passou pela prisão, decidiram que tinha sido um infeliz 

acidente. O Fernando tinha perdido toda a noção de quem era ou o que fazia. 

Foi considerado inim…inim.. caraças!»

«Inimputável.»-ajudei.

«Conta-se que o Mário afirmou no tribunal que a mulher era um anjo, e que 

nesse dia até a tinha ajudado a lavar as asas. Pendurou-a na corda da roupa. 

As molas de plástico estavam velhas, partiram-se. Descobriu que os anjos nem 

sempre voavam. Culpou o vizinho do lado. Os olhos que lançava à sua 

Salomé, ciúmes doentios. Arrombou-lhe a porta. Desde aí a casa esteve 

desabitada. Mas isso já foi noutra eternidade.»

Voltei ao prédio. Subi as escadas devagar. Esperei um pouco. Uma 

curiosidade, entremeada de medo, empurrou-me. Nunca fui grande herói. 

Toquei à campainha do Mário. Esperei algum tempo. Risos. A porta abriu 

devagar. Uma cara espreitou. Sim, era o Moisés.

«Boa tarde, sou o José Carlos; o novo vizinho; venho morar aqui para o andar 

do lado». Disse a frase ensaiada sem gaguejar.



Mediu-me de cima a baixo e respondeu:

«Desculpe lá aquilo da outra vez. Os sacanas queriam fechar a fábrica.» 

Acenou-me, enquanto soltou um riso que deve ter abanado o telhado do 

prédio. 

«Um dia destes convido-o a si e à sua senhora para virem cá jantar. O que me 

diz? Deixe-me só falar com a Salomé.»

Fechou a porta. Continuei ali especado, pensativo, o riso único e contagioso do 

Márinho ecoando.

Carlos Pinharanda, Junho 2020


