
Cristal – etapa 5

***

Tudo começou naquela troca de olhares “num sem querer que se quer”. 

Fulminava-me como um choque elétrico a percorrer-me a espinha. Acelerava-

me o bater do coração. Desconcertava-me a razão. Depois, as mensagens e 

os telefonemas. As perguntas tímidas. No início quase uma conversa de 

circunstância sobre ela. Sempre ela quando o assunto éramos nós. Quis negar 

a mais pura das evidências, enganar-me a mim própria e dizer que era ela que 

nos prendia. Era por ela que me telefonavas diariamente. Quando chegava a 

casa não largava o telefone. Assuntos de trabalho. A minha mãe, na sapiência 

das palavras conselheiras, de quem já percorrera mais de metade de uma vida, 

dizia-me que não deveria trazer assuntos de trabalho para casa nem levar 

assuntos de casa para o trabalho. Tinha razão. Mas como podia eu explicar-lhe 

que aquilo era muito mais que trabalho? Falávamos por ela. Sempre ela. Mas 

era tão nossa aquela conversa. Pela primeira vez sentia que outro alguém 

gostava de mim a sério. Não implicava com a exuberância de uma doida-

alegre, a saia aos girassóis, os sapatos-jardim ou as meias-abelha. Respeitava 

a minha maneira de ser e de estar na vida. Elevava-me num tempo que parava 

numa outra dimensão: o tempo suspenso em nós. A sopa arrefecia. Mesmo fria 

tinha o calor doce das tuas palavras. 

O amor que fazíamos era a vida toda em nós. Sagrado. Selvagem. A fórmula 

completa de me esgotar na vida sem nela me perder. Percebi que éramos tão 

diferentes mas a metade perfeita que faltava a cada um. Dizem que nada 

acontece por acaso. Mas foi no acaso das “deshoras,” sobrepostas na exatidão 

do milésimo de segundo, que nos encontramos. És a confirmação de que o 

Amor não se procura, não se mendiga nem tão pouco se recusa a ser vivido.

***

«Meu querido, Valentim,

Escrevo-te esta carta depois de mais um domingo, o dia das visitas no 

Casarão. Mais uma vez em que fingimos não nos conhecermos. Nada pode 

levantar suspeitas. Mas custa muito. A cadela da Margarida sempre a rondar 

por ali, na hora das visitas, à escuta de uma qualquer palavra ou conversa, 



cinge-nos à medida certa de cada palavra escrupulosamente pensada. E os 

olhares? Dizem que os olhos são o espelho da alma. Como se desdiz um 

olhar? Como se esconde uma alma por detrás de um olhar que mostra tudo?

Primeiro foi a troca de contactos por ela. Depois as mensagens. E agora a 

entoação das palavras vividas na emoção do momento. Quando falamos as 

nossas palavras têm cores, sorrisos, gestos e até musicalidade. Não raras 

vezes a leveza das palavras aguenta o peso da tristeza. É nesses momentos 

que vejo o ser humano que realmente és. Tão forte e tão frágil. Uma criança 

assustada. Por ela. Pela perda. Por tudo, afinal. Pensar que tudo começou por 

ela e agora somos nós. 

Como te estava a contar, no início quis desmentir-te em mim. A negação. 

Depois daquela traição fechara o meu coração para sempre. A ferida ainda 

doía. Quando passava por mim na rua e gritava como um doido: “—  ó Júlia! 

mostra-me lá o teu girassol!” Era o gozo. A total falta de respeito. E o peso 

daquela traição a marcar todos os meus dias. Todas as horas. Mas tu ajudaste-

me a esquecer. A princípio quis “des-sentir”. A negação. Mas o teu respeito por 

mim fez-me voltar a acreditar. A minha admiração por ti é enorme. Foi 

aumentando à medida que via como cuidavas da tua avó no Casarão. Nunca 

faltaste num domingo, Natal ou aniversário. E podias nem sequer querer saber. 

Afinal ela já nem te conhecia. O Alzheimer era aquele vazio. A 

despersonalização. Sentavas-te e contavas-lhe as coisas que ela te fazia. 

Falavas no leite com “Ovomaltine” que ela tinha sempre pronto quando 

chegavas da escola. Dos banhos de mangueira no pino do verão, ali no quintal, 

dos cães e das brincadeiras. Por vezes ela sabia quem eras tu. Ficavas tão 

feliz!

Aqueles telefonemas diários a quer saber tudo o que tinha acontecido 

tornaram-se um hábito. E a minha dor pelo que acontecia. Por ter de mentir. A 

dizer-te que não tinha acontecido nada quando, afinal, até acontecia tanta 

coisa. Ainda ouço os gritos da cadela da Margarida quando tinha de a ir buscar 

ao portão e a trazia presa por uma orelha como se fosse uma criança. E a 

amarrava aos safanões. Era então que me pedia as “Pandoras”. Ao princípio 

eu não sabia o que eram. Conhecia apenas as pulseiras da marca. Depois 

aquilo tornou-se banal. Por tudo e por nada mandavam-me ir buscar as 

“Pandoras”. E ela gritava que não e não! E chorava tanto! Esqueciam-se que 



ela sentia, apesar de não saber quem era, sentia. E sofria. Nunca te quis contar 

isto mas achei que era chegado o momento de te dizer a verdade. Desculpa 

dizer-te isto assim por carta. Nunca consegui dizer-to no calor das palavras ou 

no resto da sopa fria. Perdoa-me mas é por ela que o faço. Pela tua avó. Pela 

Graça. Por nós. Por Amor. 

A tua Júlia.»

 

Os olhos de Valentim percorreram o escrito de uma ponta a outra. 

Primeiro numa cadência desenfreada. Depois, no vagar do tempo, a 

assimilação do conteúdo como a querer confirmar o que acabara de ler. A força 

das palavras a manchar aquela folha branca. A ferir. Em cada palavra chorava 

a dor de cada grito. Era preciso fazer algo. O que Júlia acabava de lhe revelar 

deixava-o perdido. Retirar a avó do Casarão era a resposta mais imediata ao 

que acabara de saber. 

Júlia era agora uma boneca-de-trapos imóvel, presa na seriedade das 

palavras: 

— Calma. Não podemos agir por impulso.

 Valentim olhava-a numa procura desesperada. Precisava de soluções. 

— Tens alguma ideia? 

A doida-alegre num semblante triste continuava:

 — Estou a pensar numa ação mais radical. Cortar o mal pela raiz. Mas 

preciso de tempo. 

— Tempo!?

— Pouco tempo garanto-te! acreditas em mim? — Valentim acolheu-a 

como quem diz que sim. 

— Então, se acreditas vais ficar quieto por enquanto.

— Admiro-te muito, sabias? admiro-te tanto! — repetia Valentim.

E no enlace daquele abraço disse-lhe aquilo que ela nunca tinha 

escutado:

— Amo-te, Júlia. Amo-te tanto!


