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Cristal – etapa 4

Por detrás das asas felpudas apenas os tacões dos sapatos-borboleta. 

As mariposas, já velhinhas, a saltitar pelo chão trazem vida à austeridade dos 

dias. 

Aproxima-se de Graça. O toque suave na ponta dos dedos. As carícias 

em concha a quererem trazê-la de volta. 

Graça, ao ouvir aquela voz doce, abre os olhos num semicerrado 

intermitente.

Sorri e tenta estender-lhe a mão como naquele dia em que lhe falou pela 

primeira vez. Júlia olha à sua volta. Procura a cadela à espreita. Devagarinho 

encosta-se ao seu ouvido.

— Vou contar-te um segredo. Baste que o guardes debaixo da língua. É 

veneno, por isso não o comas. Podes morrer de morte lenta. E eu não te quero 

nessa agonia. Entendeste?

Graça abre os olhos semicerrados. O azul continua baço como o mar 

nos dias de maresia.

— Faz-me um sinal.

Fecha os olhos e deixa-se ficar.

Margarida chega com as três tigelas. São deixadas em cima da mesa. O 

barulho acusa o toque da brusquidão. Um murro na mesa. Olhar desafiador. 

Júlia, com ares de doida-alegre, inclina o pescoço e faz balançar os totós para 

um lado e para o outro. Pestaneja numa mímica bem ensaiada, por entre a 

boca coração. Abre os braços num voo rasante. O comprimido solta-se das 

mãos gorduchas de Margarida. Com aquele ar de matrafona ameaça:

— Quanto maior o voo maior é a queda! Olha que estou só a avisar-te!

Júlia, na mímica de boneca-de-trapos, faz-lhe as três vénias habituais. E 

desenha-lhe uma lágrima de arrependimento que se esvai no ar como aquele 

voo rasante que acabara de ensaiar.

Júlia segreda, novamente, ao ouvido de Graça:

— Não te esqueças. Debaixo da língua guardas o nosso segredo.

Momentos depois, um novo comprimido. Branco. A cor das paredes 

vazias na solidão dos dias.
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Margarida em gestos possantes despeja-lhe o copo de água pelas 

goelas a fundo.

Afasta-se e ombreia Júlia num olhar desafiador.  

Graça abre a boca. Lá de dentro retira o segredo bem guardado. Uns 

olhares tácitos, a conspirarem no silêncio, acolhem o momento. 

O princípio da resposta ao enigma. Agora sim. A revelação do segredo 

podia estar bem próxima. Aguardava pacientemente que clareza do 

pensamento fizesse a combinação das palavras. 

***

Bastaram uns dias para a libertação começar. Olhar azul. Limpo. 

Brilhante. Percorre-a de cima abaixo. Admira-lhe a minissaia preta. Sapatos de 

salto agulha prateados. Cabelo num apanhado postiço que a eleva ao estatuto 

de elegância. Reconhece-a no sorriso de doida-alegre. Apetece-lhe conversar. 

Na lucidez do entendimento, até pergunta pelo gato Lopez que já se habituara 

a ver na mochila às costas.

 Júlia começa por lhe falar sobre uma porta cinzenta fechada a cadeado.

Graça ajeita-se no cadeirão. Parece convocar ali o vagar de todas as 

horas. Prenhe de memórias inicia-se no vaguear pelo tempo.

— A porta cinzenta. A minha porta. Fui tão feliz na Casa dos Búzios. 

Lembro-me de mim lá, nos meus 15 anos. Era bonita.

— Ainda hoje é. — Interrompe Júlia com veneração.

— Todos os rapazes olhavam para mim. Os verões eram longos. Três 

meses. As férias grandes. — O olhar de Graça estende-se atrás, no tempo, 

errando por toda aquela imensidão. 

— No Algarve, a Casa dos Búzios. Ainda lá deve estar sobranceira ao 

mar. Todos os dias saíamos bem cedo para passearmos na areia molhada. As 

ondas do mar ainda lá andam naquele marulhar constante. Ora espreita aí pela 

janela. Vês?

— As ondas? — hesita na resposta —Sim. Sim.

— As marcas dos meus pés, decalcadas na areia, ainda lá estão, 

sabias? Têm a medida certa do tempo. Consegues vê-las?

Júlia continua defronte à janela. Diz que vê.
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— As nossas pegadas. Na areia molhada, no ventre da maré vazia, a 

cada amanhecer. Chapinhávamos nas pequenas lagoas que as rochas faziam. 

Íamos às lapas, ao mexilhão, ao caranguejo. Lembro-me que havia uma búzia 

que andava sempre comigo, colada ao meu ouvido. Escutava-lhe as falas do 

mar. Foi aquele marulhar que me trouxe o velho. E o mar. Pertencíamos um ao 

outro. De tal forma, que quando regressei ao Alentejo levei-a e escondi-a no 

quarto cinzento para ouvir o barulho do mar sempre que tinha saudades. 

— E depois, o que aconteceu?

Depois apareceu o velho que na altura não era velho. Tão ávidos de vida 

que éramos. Pensávamos que nunca seríamos velhos. — O olhar arrasta-se no 

tempo — Que a velhice era só para os incautos a quem a vida amadorrara no 

confinamento dos dias.

— Um velho? 

— Um pescador idoso com fome. Não apanhava um único peixe há 84 

dias. Um belo dia fez-se ao mar para matar a fome e mostrar o seu mérito. 

Avistou um peixe gigante. Passou o dia a lutar contra ele sem saber se dessitia 

ou continuava. Os tubarões, atraídos pelo peixe na água, cercaram o pequeno 

barco. Queríamos afastar os tubarões e ficar com o peixe. 

— Queríamos? — repete Júlia. 

— Sim, nós os dois. Ele ainda pegou no arpão para lutar contra os 

tubarões mas o pior aconteceu. Os tubarões comeram o peixe gigante. E ele 

regressou a terra desiludido pelo fracasso. Não trazia comida mas a espinha do 

peixe vinha presa a ele. Então, os outros pescadores perceberam que ele, 

afinal, ainda era capaz de enfrentar um peixe gigante. Recuperou a sua 

dignidade apesar do aparente fracasso. 1

— A história do Velho e o Mar?

— Não. A nossa história. Na porta cinzenta a búzia ainda lá canta.

— Saudades do mar?

— Estou sempre a ouvi-lo. E a vê-lo à janela. Olha! 

Graça de olhar estendido prossegue:

1 Alusão à obra “O Velho e o Mar” de Ernest Hemingway.
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— Saudades dele. O amor primeiro. Aquele que nunca se esquece. 

Ainda lá anda nos mares da Flórida, a lutar contra os tubarões. E eu também 

ando junto dele, sempre.

— São felizes?

— Somos. Mas como estava a contar, depois apareceu um conde. Um 

casamento de conveniência mas que me tornou “alguém” como se dizia na 

altura. Transformei-me em condessa. Um título que era o sonho de qualquer 

mulher. Um casamento perfeito. Tive tudo. Diamantes, vestidos caros, muitas 

festas no palacete... Um sonho mas também um pesadelo. 

— Ah sim, porquê?

— Ele tinha amantes. 

— Quer dizer então que é condessa? — observa Júlia desapontada com 

toda aquela história.

— Sim, sou condessa.

A rapariga insiste.

— Há uma porta cinzenta fechada a cadeado. Sabe alguma coisa? 

— A búzia ainda lá canta. Escuta!

Cada vez mais confusa, põe a tigela de lado com o desapontamento 

visível no rosto.

Não gosto de te ver assim, minha querida Graça. Sei que dizes tudo o 

que pensas. Mas não pensas realmente no que dizes. O entorpecimento do teu 

raciocínio não te eleva o pensamento. Não sei onde acaba a fantasia e começa 

o real. Só queria a verdade. Apenas isso. 

Margarida aproxima-se em passos de cadela mal parida. Traz um novo 

sedativo. Olha de soslaio para aquela combinação de sapatos agulha e 

minissaia a elevar as pernas de Júlia.

 Informa em tom de provocação: 

— A hora das visitas acabou! 

Graça fecha os olhos. Dependura a cabeça e deixa-se ficar. Júlia 

despede-se.  

Acredito em ti. Dizes tudo o que pensas com a língua à solta, mas não 

pensas bem no que dizes. Sei que não me escondes nada. Nesse emaranhado 
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de pensamentos tão distorcidos, confusa, procuro-te e não te encontro. A 

clareza do pensamento há-de voltar um dia, tal como esse olhar límpido que 

trazes agora. Não desisto de ti. Da verdade. Já estivemos mais longe, acredito.

Sai. Como em todos os domingos, ali no Casarão, ninguém viu a doida-

alegre.


