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As vozes chegam-me, em ecos redondos, atenuadas pelo longo corredor da 

casa antiga, um refúgio bem guardado num mar profundo escondido na 

infância.  

As vozes.  

Oiço-as onduladas e líquidas. Aguardo que me esqueçam e não respondo, 

como fazia à mãe, há muito tempo. 

Se fui ao fundo hei de voltar, digo, por dentro das águas mornas, lugar de ecos 

ressoantes, vaso matricial, onde é possível voltar ao início do que fui antes. 

Agora sou uma esponja, uma alforreca, um ser residual programado para viver.  

Mas a voz e as batidas na porta chegam imperiosas do reino das coisas sólidas 

ao lugar onde me afundo. A escorrer, sento-me na banheira.  

Sim, Gertrudes, podes entrar.  

Menina, já estava aflita, não fosse ter-lhe dado alguma coisa dentro da água.  

Ó Gertrudes, que dramática!  

Olhe, da maneira que chegou aqui, nesse estado de magreza, podemos 

esperar tudo. A sua avó está tão preocupada!  

Trago-lhe toalhas quentes, menina, não vá apanhar algum resfriado. Saia da 

água, não vá começar a derreter! 

Lembras-te como era antigamente, Gertrudes? Eu e o Manuel metidos nesta 

mesma banheira até ficarmos roxos e engelhados. Tudo alagado à nossa volta 

e não queríamos sair. O que nos divertíamos! E tu zangada!  

O Manuel? Que é feito dele?  

Que confusão vai por aqui, menina, que trastes são estes? Vai já tudo para o 

lixo, remata a fazer-se desentendida. Estes trapos não ficam bem a uma 

menina da sua condição!  

Aí está, a minha condição. Uma coisa inalterável e sagrada para a Gertrudes. 

Posso cometer o maior dos crimes, sair por aí destruindo tudo, mas a minha 



condição é um facto inalterável. Um axioma, um postulado inscrito nas leis 

perenes do Universo.  

Sabe, conforme se veem assim se tratam, diz ainda, repetindo a máxima 

preferida do meu avô, um homem bonito, alto e de olhos verdosos que mesmo 

vestido de pedinte seria ainda um belo homem. Era vaidoso e gostava de se 

vestir bem. Não o conheci. Morreu novo e belo, talvez invejado pelos deuses.  

E o Manuel, Gertrudes? volto a perguntar.  

Ele está bem, menina, responde seca. E sai, muda, com as minhas roupas dos 

últimos tempos enroladas numa trouxa. Com as minhas roupas de passageira 

de caminhos errantes nos mundos que se inventam de propósito só para nos 

perder. Que caminhos percorri? 

Quanto tempo passou?  

Nele perde-se tudo, os outros e nós mesmos, inexoravelmente. Ou nós é que 

nos perdemos no tempo, no seu rio imparável e transparente.  

É um bordado que fazemos a matiz ou a ponto cruz ou a ponto cheio, na tela 

branca dos dias que vivemos, diria a Gertrudes se ouvisse os meus 

pensamentos.  

Pudesse eu assim bordar a vida com fios de ouro, como a Gertrudes fazia nos 

seus trabalhos de mãos.  

Uma coisa bonita havia de sair. Bonita como um poema, menina, diria ela.  

És uma lírica, Gertrudes! Um poema?  

Sim, um poema. De sangue, de carne, de sonhos. Uma epopeia é o que 

somos, cada um de nós.  

A Gertrudes é comunista e muito prática, mas a sua alma de poeta vive nas 

crateras brancas da lua, num mundo só dela, de onde acena encantada e 

agradecida aos seus senhores, os patrões.  

São como da família, responde. Sempre me trataram muito bem.  

Será, Gertrudes? Talvez sim, afinal, é ela quem manda na casa. A avó há 

muito que lhe obedece. Com a sua voz de comando, mantém tudo numa ordem 

de caserna. A mim conforta-me. Não tem uma voz bonita, nem meiga, mas é 

uma voz cheia, amornada e redonda que me aconchega e embala. Que me 

deixa num limbo, dormente e antigo sem espaços vazios. Um afago na minha 

pele, uma sonata nos meus ouvidos. E entra às golfadas por mim adentro 

empurrando-me para um lugar antigo, povoado de mulheres fortes e poderosas 



como pedras, e vejo-me no meio delas, abarcando o mundo no meu peito, 

adivinhando todos os mistérios, portadora de uma força capaz de deslocar 

continentes e oceanos.  

A menina está tão magrinha, oiço-a ao longe. Por que trabalhos se meteu?  

Agora que está em casa vai engordar. Vai, vai, ou não me chame Gertrudes da 

Conceição.  

Sorrio destas certezas “gertrudianas” e mergulho novamente na banheira. Os 

olhos regressam-me às paisagens antigas. Belas e longínquas.  

Já não moro aqui, despeço-me deste tempo e volto às águas profundas.  

Era uma vez um lugar com uma estrada ladeada de árvores altas e frondosas: 

tílias, amoreiras, plátanos…e uma a escola que ficava longe. Carteiras de 

madeira escura e lisa com tinteiros incrustados, brancos de porcelana.  

Invernos frios a durar eternidades e as letras redondas a rebolar devagar pelos 

cadernos, os pés quentes sobre a escalfeta que levavas cheia de brasas para 

mim. O cheiro das meias quentes e as nossas cabeças concentradas nos 

cadernos, lado a lado, a tocarem-se no aconchego de uma coisa grande ainda 

sem nome.   

Lá fora o rio.  

No Inverno um caudal tumultuoso de águas apressadas, prontas a engolir tudo.  

No Verão um ribeiro de pedras redondas e lisas, escoado em pequenos lagos 

frescos, ensombrados nas margens por salgueiros de crina verde. E libelinhas 

e cigarras e borboletas. Ninfas pálidas, esguias, de longos cabelos escorridos, 

lá se banham nas longas tardes de calor. Contam-nos fantásticas histórias, 

umas alegres outras nem por isso. Desconfio que podem ser terríveis, mas 

pegas-me na mão e deixo de ter medo. Cantam e desfazem-se em 

gargalhadas cristalinas, diáfanas como espuma. Viajam para terras longínquas, 

desconhecidas e, às vezes, vamos com elas e perdemo-nos, e logo nos 

salvamos, e aprendemos estranhas coisas, encantadas nesses mundos.  

Um dia, já à tardinha, sentamo-nos por baixo da figueira cheia de frutos doces. 

Apanhas um, que colocas com vagaroso cuidado na minha boca. Solenemente 

mastigo a polpa doce e experimento a doçura dos teus dedos parados nos 

meus lábios. E rimos alto. Sabem a rebuçados, os teus dedos. Depois sou eu 

que pouso na tua boca um figo a escorrer mel. Ficamos em silêncio e já não 

rimos. Muito sério, beijas-me os dedos pegajosos e depois a boca e olhamo-



nos espantados das maravilhas que nos estão a acontecer. E a tua boca sabe 

a figos e a morangos e a todas as coisas boas. Tornamo-nos tão leves que 

subimos ao céu como balões e as ninfas espreitam-nos e riem-se de nós, 

deslizando endiabradas sob as árvores.  

E o sol brilha, desmesuradamente.  

Não entendemos ainda que fogo é esse que nos arde no peito sem se ver, ou 

que ferida é essa que dói e não se sente. E só mais tarde, muito mais tarde, 

um contentamento descontente me tirará a vontade de dormir.  

Menina, oiço a Gertrudes, o almoço está na mesa!  

Regresso à sala de jantar vinda de um país só meu e do Manuel. 

Vi-o, a última vez, há muito tempo, quando me despedi da casa: um vulto ao 

longe, um pequeno traço escuro desfocado e depois um ponto branco quase 

transparente no final distante da estrada.  

Durante muito tempo, pensei tê-lo esquecido para sempre.  

Casou, ouvi dizer.  

Afinal, ainda vive debruçado sobre as fábulas, nas águas e nos baixios das 

enseadas, no lado imponderável do meu peito e tem os olhos alagados, como 

naquela noite: o vento a entrar, feroz, pela janela, desalinhando os cortinados e 

os cabelos. A camélia no chão.  

Vais embora, para longe!  

Vejo tombar os teus olhos tristes no silêncio da minha boca. Fecho a janela e 

vou-me deitar aos tropeções. 

 

Noite fria  

Uma camélia branca  

Pura, sob o luar 
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