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ETAPA II

Já quando um homenzinho, é que senti

O dilema terrível que me impôs

A torpe sociedade onde nasci

- de ser vítima humilde ou algoz

- António Aleixo

O sol fulgia no céu e os primeiros raios despontaram através da vidraça da 

janela do quarto de José. Os seus gestos eram arrastados e sentia a cabeça 

pesada do álcool que lentamente se diluíra durante a noite e com a chegada da 

luz. Demorou até sentir a cabeça nítida e o peso da sobriedade. 

O aroma que chegava da cozinha era de jasmim acabado de colher e do café 

filtrado na cafeteira ancestral. Vinha quente, levemente achocolatado e 

encorpado, dando a José o alento que precisava para um novo dia. Arrastou-se 

com algum torpor até se deter em frente ao espelho da casa de banho.

A imagem refletida era a de um homem com olhar de menino. O corpo teimava 

em contrariá-lo e o rosto emoldurava-se numa barba desajeitada e irregular. 

Não fez caso disso e cobriu-se com a água fresca que jorrava da torneira. A 

voz da sua avó quebrou o silêncio chamando-o para comer, e recordou-o que 

tinha roupa lavada e passada guardada desde a véspera no seu armário. 

Sorriu ao vê-la nas suas saias longas e coloridas e de avental de tecido rústico. 

Trazia um lenço à cabeça que cobria o seu manto de cabelos brancos 

enrolados em forma de carrapito. Apertou-a pela cintura e tentou içá-la do 

chão, sendo surpreendido por uma gargalhada sonora, seguida por um 

desabafo:

— Aí este moço, que não ganha juízo nenhum nesta vida! Valha-me nosso 

Senhor Jesus Cristo. — Proferiu a avó.

Deliciaram-se com o pão fresco ainda quente, que o padeiro se encarregara de 

deixar, como fazia todas as manhãs. A manteiga derretia e para saciar a gula 
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acompanharam com a marmelada caseira e um travo do café acabado de 

fazer. 

José pegou no seu cajado e saiu de casa, sendo seguido pela sua cadela. 

Encaminhou o rebanho para o monte como fazia habitualmente, ainda o sol 

ganhava força aos pés do céu. Chegados perto dos sobreiros, olhou as suas 

ovelhas estáticas que se tornavam figuras enroladas, redondas e imóveis de lã. 

E, já a manhã era manhã verdadeira, já o sol morno aquecia quando ouviu uns 

passos apressados que se aproximavam de si. Mais perto, levantou a sua 

cabeça e sem desviar o olhar, fixou-se nos olhos marejados de lágrimas de 

Ofélia. Esta puxou-o para si e sem uma palavra dizer entregou-se a um pranto  

pesado e sentido. Alheio à razão de tão profunda angústia, José demorou-se 

naquele abraço apertado para confortar a sua bem amada.

Quando a dor amainou e recuperou uma réstia de coragem começou por dizer:

— Quero que me jures que jamais dirás por aí que vim pedir o teu socorro. 

—Suplicou Ofélia. 

— Ninguém me compreende como tu, — continuou ela — mas sabes como as 

gentes desta terra são. Se soubessem desta minha vinda, todos falariam nas 

nossas costas que alguma coisa que passa. — Vaticinou Ofélia.

O sol estava no seu ponto mais alto e o seu calor queimava convidando a 

resguardarem-se à sombra de um sobreiro. Reclinaram-se sobre uma manta 

vermelha de trapos que José estendeu e ali ficaram a escutar os sons da 

natureza e a sentir os altos do solo; os seus corpos estendidos, submersos nas 

ondas paradas da terra. Parecia que os pássaros e os bichos tinham retornado 

para os verem. Viram o sol diante deles, muito acima deles, como um deus a 

circunscrevê-los com os seus raios de luz. 

Empeçou a sua conversa como alguém que se ajoelha perante um padre e de 

mãos unidas em suplica se confessa dos seus pecados, pedindo humildemente 

a absolvição.

— Faz tempo que não amo Zacarias. — Confessou Ofélia. — Olho-o e o que 

sinto é asco! Vejo-o como um algoz que me atormenta e inflige castigos como 

punição, e que pretende moldar-me à sua imagem rude e vil. 
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— No dia em que perdi a minha inocência, Zacarias bateu-me à porta e não 

estava mais ninguém em casa. Pediu-me para entrar numa voz lânguida como 

uma ladainha melodiosa, para me deixar encantar ou como uma praga 

profética; olhou o meu corpo magro e abraçou-me. Assim. Abraçou-me e 

levantou-me no ar e apertou-me nos seus braços fortes. Por momentos senti-

me uma menina nos braços do meu pai, a rodopiar e a sorrir num mundo de 

fantasia, só de primaveras floridas e manhãs bucólicas. 

Ofélia deteve-se num breve silêncio e prosseguiu:

— Sobre os meus lençóis de linho engomado, o meu corpo rasgado, dilacerado 

pelos seus movimentos grotescos, o meu corpo rasgado a abrir-se num jorro 

de sangue que não brotou. Sobre os lençóis gelados da minha cama, os 

lençóis como uma laje, sobre o frio, a ausência do meu sangue. E Zacarias em 

cima de mim, a dizer-me puta. Ao ouvido, puta. E as paredes do quarto a 

liquefazerem-se em lágrimas, a serem um rio de noite na noite.   Eu que nunca 

havia conhecido intimamente um homem ou nada daquilo, a ouvir, de cada vez 

que o hálito putrefato de Zacarias me roçava a orelha, puta, em suspiros 

murmurados, puta. 

Baixou o seu rosto para esconder a vergonha e José visivelmente perturbado 

segurou-lhe a mão como gesto de incentivo à sua temerosa confissão. 

— Aos pés da cama, vestiu-se com os olhos fixos em mim, num sorriso 

funesto. E eu, sobre os lençóis, como uma boneca partida, de cabelos revoltos 

numa cabeça torcida, com os braços separados do tronco e com as pernas 

arrancadas. — Balbuciou Ofélia.

O corpo de José começava a contorcer-se num crescendo de ansiedade e 

ódio. A sua face era marcada pela expressão da revolta.

— No dia seguinte, Zacarias voltou, e voltou na outra e na outra e na seguinte. 

Eu abria-lhe a porta, porque não sabia o que fazer ou com quem falar. Não o 

olhava, baixava a cabeça e, no meu quarto sentia-o usar o meu corpo. Era 

como se me revolvesse com uma faca. Todos os dias, aquelas paredes se 

assemelhavam com as labaredas do inferno! — Confessou Ofélia.
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— Faltou-me o período o mês passado e deixei de andar certa com a lua. O 

meu ventre e o meu peito começaram a crescer. — Confidenciou ela a José.

José não conseguiu suster a raiva que o incendiava por dentro e ergueu-se 

num movimento brusco. Num surto de ódio gritou, e com o seu punho cerrado 

contra o tronco encheu-o de pancada até o sangue lhe brotar dos nós dos 

dedos descarnados.

— Mato-o! — Exclamou irado. 

 


