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Aqueles sapatos-jardim foram decisivos na escolha da candidata. Depois 

de tantas entrevistas na formalidade das circunstâncias a diretora decidiu-se pelo 

elemento diferenciador. Aquela boneca-de-trapos era tudo o que precisava ali, 

naquele lugar. Uma figura tão fora-da-caixa parecia-lhe ser a pessoa certa para o 

lugar certo. Uma doida-alegre seria a fórmula perfeita para manter os segredos do 

Casarão bem guardados. 

Logo no primeiro dia de trabalho Júlia reparou nela. Uma figura 

esquálida, encolhida no vagar dos 95 anos, arrumada a um canto. Abraçou os 

outros idosos sequiosos de afetos, com o desvelo de quem cuida de flores. Ela 

mantinha-se à parte. Imóvel. Num canto. Todos os dias Júlia tentava uma 

aproximação. Perscrutava-lhe aquela mudez incessante como se tentasse 

descobrir um enigma. Ali, já todos tinham desistido dela. Davam-lhe a comida à 

boca apressadamente, sem uma única palavra de familiaridade que a fizesse 

sentir-se em casa. Depois ficava naquela ausência de quem vagueava pela vida 

que passara por ela. Do que fora e já não era. Afagava o tempo em memórias. 

Uma forma de ainda se manter viva. 

Margarida, a balofa, como era conhecida, com ares de superioridade 

aparece para lhe emborcar o almoço. Júlia aproxima-se em passos miudinhos de 

boneca-de-trapos e em bicos de pés retira-lhe delicadamente a tigela. Com toda a 

graciosidade de uma marioneta gesticula entre piruetas, perguntando se pode ser 

ela a dar o almoço a Graça. O rosto de Margarida transfigura-se e naquele 

instante até parece ganhar simpatia pela doida-alegre a quem um dia teve de 

abrir a porta para nunca mais fechar. Tinha vontade de a ir fechando devagarinho, 

sem ninguém dar por nada mas cada vez se tornava mais difícil. Aquela boneca-

de-trapos, que parecia ter saído de um conto de histórias infantis, era a mais 

desejada por todos. Júlia acabara de se oferecer para dar o almoço a Graça. 

Margarida nem queria acreditar naquilo. Entregou-lhe logo mais tigelas para dar 

outros almoços. Júlia não esperava aquele aproveitamento. Fez-lhe três vénias, 

uma por cada nova tigela. Margarida estava tão feliz que até lhe elogiou os 

sapatos-de-sol, coisa nunca antes vista. Desapareceu num ápice.

Em passos pequeninos e ligeiros aproximou-se do canto. Umas piruetas. 

Uma vénia fletindo os joelhos e baixando a cabeça. Devagarinho faz-lhe uma 

carícia no rosto. De repente, um novo brilho no olhar azul sobressai naquele rosto 

de neve, onde cada sulco deixa ver a mulher bonita que fora outrora. Ainda era. 
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Cada idade tinha a sua beleza imaculada, irrepetível. Graça fixou os olhos no 

laçarote vermelho que hoje encimava o cabelo de Júlia como se fosse um 

presente por abrir. E até era. Sorriu-lhe. Pela primeira vez alguém lhe dava 

atenção. Alguém se dedicava a ela nas margens de um novo dia. Júlia não 

misturou a sopa com a carne e a maçã assada como habitualmente faziam: — 

Cada coisa tem o seu sabor e isso tem de ser bem apreciado. Eu não gostaria 

que fizessem da minha comida uma lavadura que nem aos cães se dá! — 

assegurava enquanto aguardava que ela mastigasse o frango. No final, Graça 

retirou delicadamente o guardanapo do colo cumprindo todas as regras de 

etiqueta. Júlia afastou-se para ajudar outros idosos a comer. Ao fundo, lançou-lhe 

um olhar fugidio. Graça voltara a fechar os olhos e a tapar o rosto com a mão, no 

mesmo abandono de sempre. 

Júlia continuava a cumprir o ritual de todos os dias. Não desistia dela. 

Chegava. Entre a mímica graciosa apresentava-lhe o almoço. Graça sorria-lhe. 

Todos os dias esperava por ela ansiosa. Aquele era o momento do dia. O mais 

aguardado. Júlia sabia disso. O momento em que Graça lhe estendeu a mão 

ficaria para sempre registado como o acordar de uma morte lenta. Pela primeira 

vez uma carícia no rosto da boneca-de-trapos e um toque leve na sua boca-

coração.  

— És tu, a minha boneca linda!  —  sussurrou-lhe baixinho.

Júlia estava ali a trabalhar há um mês. A ausência de visitas a Garça 

intrigava-a. Nesses momentos refugiava-se ainda mais no seu canto escuro. 

Afinal, os cantos são atenciosos. Ajudam a esconder tudo o que há para 

esconder. A solidão de uma lágrima. Os desabafos do abandono. Os infortúnios 

da vida. Aquela falta de atenção. As visitas que não tinha. E ela que já se cansara 

de as esperar. Aquele canto aguentava-a ali há 20 anos. Atencioso para com ela, 

sempre. Nunca se cansara. Nunca lhe gritara. Nunca a abandonara. Tinham-se 

transformado numa espécie de prolongamento um do outro.

Hora das visitas. De vez em quando Júlia aparecia na sala. Enquanto os outros 

recebiam os filhos, os netos e os bisnetos, Graça ficava só. Era nesses momentos 

que o canto a aconchegava numa espécie de abraço ao qual se agarrava, ainda 

que frio e a cheirar a mofo. A mão direita tapava-lhe o rosto. Uma forma de 

esconder a evidência de não ter ninguém. Até tinha. E isso era o que doía mais: o 

ter. Se não tivesse ninguém não havia a angústia do abandono. Talvez nem o 
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canto existisse. Júlia questionou Margarida sobre as não-visitas de Graça. Pouco 

se sabia. Apenas que tinha sido ali deixada há 20 anos. “— Uns meses.” — 

disseram. Apenas o tempo de recuperar de uma perna partida. Nunca mais 

voltaram. Nada mais se soube da família. Nem natais, aniversários, dias festivos, 

fins-de-semana… Nada.

Domingo. Chegou mais cedo. Com tempo para apreciar o Casarão visto 

noutra perspetiva. O antigo edifício, outrora um convento de freiras, erguia-se 

austero no cimo de uma colina. As arcadas conferiam esplendor ao edifício do 

séc. XIX. A toda a volta erguiam-se trepadeiras e buganvílias que davam cor à 

alvura das paredes. Tocou à campainha. Margarida abriu a porta. Abriu a boca. 

Júlia estremeceu. Uma sensação de dejavú apoderou-se dela. Era como se já 

tivesse vivido aquele momento. Tudo igual a ser vivido duas vezes: o cenário, o 

ambiente e até a própria Margarida que continuava a observá-la de cima a baixo. 

Embasbacada não sabe o que dizer. A indumentária de Júlia, a doida-alegre, 

mais uma vez deixava-a sem fala. Uma saia preta, aquela que Joana lhe 

emprestara, e uma discreta blusa em tons pastel combinavam com uns sapatos 

de salto alto agulha. O cabelo outrora farfalhudo e eriçado estava agora 

devidamente alinhado, escorrido e sedoso. Não havia laçarotes, cores garridas a 

brigar, riscas e flores a discutir nem sapatos-jardim a pisar. Nada! Na boca-

coração, percebiam-se agora uns lábios carnudos. O semblante de Júlia também 

acompanhava aquela metamorfose. Era um todo surpreendente que primava pela 

elegância e sobriedade. Entra. Passos firmes. Os saltos altos parecem elevá-la a 

uma divindade superior. Anuncia que vai visitar uma amiga. Margarida continua 

sem fala. Na sala de visitas, ela lá está a um canto. Cara tapada. Cada vez que 

sente a chegada de alguém espreita por entre os dedos. Júlia, discreta, não se 

faz notar. Quando chega junto dela faz-lhe a carícia habitual. Graça reconheceu-a 

de imediato no afeto daquele gesto e no sorriso da doida-alegre que a abraçava. 

E foi no enlaço daquele abraço que a retirou daquele canto pérfido. Nunca mais 

queria voltar. Agora, sentada no centro do salão sorria-lhe e falava-lhe com a 

vivacidade do olhar azul. Os gestos elegantes das mãos realçavam tudo o que 

dizia. Júlia ajudou-a a levantar-se. Queria ver o mundo lá fora. Nas arcadas do 

Casarão olhava a paisagem alentejana que se estendia aos seus pés. Ali de pé, 

ao lado de Júlia, começava de novo a viver. Agora havia duas vidas. O antes e o 
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depois de Júlia. Afinal, ainda havia um presente para ser vivido e celebrado: o 

agora!


