
Etapa 9

Salomé

Fim de Maio. Uma época do ano em que gosto dos entardeceres. Jantar com a luz do Sol

a derramar-se pelas janelas. Já não está frio. Por mim podia ser sempre Maio. O Natal 

logo se combinava.

Foi num desses dias que voltei para casa, já jantado (tinha passado pelo Saraiva e 

comido uma bifana de emergência- desta vez sem cogumelos e bem aviada), o Sol a 

despedir-se,  um sentimento de paz e cansaço ( se há coisas sem fim à vista são reuniões 

de professores- preparação dos exames, mas não é isso que querem saber). 

Fui subindo as escadas habitualmente calmas- tirando as discussões do Tó com o 

Camané (sempre a droga), ou os ataques de loucura do meu vizinho do 3º esquerdo: 

lembram-se do maluco que tratava a mulher por anjo, e  foi considerado inimputável pela 

sua morte? Há mais de um mês que não tinha aqueles acessos de risos estapafúrdios, 

que punham o prédio em desassossego.

Quando cheguei ao terceiro andar percebi que ia ter uma noite complicada. Os risos, qual 

uivos, hoje com uns laivos de desespero, ecoavam. No meio da porta escancarada estava 

o Mário. O mesmo ar desgrenhado de sempre, barba impenetrável, olhar esdrúxulo, roupa 

descuidada, nunca tinha sido agressivo comigo, até tinha ido a minha casa várias vezes 

sempre com uma garrafa de Porto de boa marca na mão. 

«Boa noite vizinho, preciso de falar consigo»- resmungou o Mário. Entre aqui para a 

minha casa. Acho que nunca lhe mostrei os meus trabalhos».

Verdade. Nunca tinha entrado na casa do Márinho. Foi uma grande surpresa. Não fazia 

ideia que o Mário era pintor. Não percebo muito de pintura mas o que vi surpreendeu-me. 

O hall era a única divisão pintada num branco inocente. As paredes da sala estavam 

decoradas por figuras de anjos, todos com a mesma cara, que presumi representassem a 

Salomé.

«Era a Salomé?»- disse.

«Não era, é a Salomé.»- ripostou

Concordei com um ligeiro abanar de cabeça.

Passámos ao quarto. Os mesmos anjos, só que completamente nus - para apagar a 

dúvida, na casa do Mário os anjos são do sexo feminino. As figuras de aspecto recatado 

apesar da nudez explícita. Como esperado todos retratavam a Salomé, que nunca 

conheci.

«Gosto- disse- Não o sabia um artista tão especial.»- elogiei.



 «Diz isso porque não conhece a Salomé. É a minha inspiração. É musa que se diz não 

é? Mas só eu a sei desenhar e pintar. Era capaz de o fazer de olhos fechados.»

«Mário, e no outro quarto também tem pinturas?». 

Calado sem me dar troco. Esperei calmamente. Não convinha irritá-lo.

«Vou-lhe mostrar. Só por ser para o Zé Carlos que é meu amigo. Essa pintura não pode 

ser vista por outros olhos. Demorei anos a completar essa parede. Toda a parede»

Mário não mostrava muita vontade em abrir a porta. Devia ser o seu grande segredo. Não 

sei quanto tempo passou.

«Vou abrir. Não faça comentários».

Abriu. Dei um passo atrás quando a pintura saiu da parede e me atingiu em cheio. 

Encostei-me na ombreira da porta. Não comentei. Um grande anjo- Salomé- jazia deitada 

de costas, nua, num chão semeado de pedras pontiagudas, com sangue e penas a 

preencher todo o quadro. Até ouvia gotejar. Demorei algum tempo a recuperar.

«Fantástico»- disse.

«Pronto, acabou o tempo»- Fui empurrado para fora do quarto a porta fechada à chave.

«Deixe-a descansar»- ordenou Mário.

Sentámo-nos na sala. De repente Mário ri desalmadamente. Deve ter-se ouvido na rua 

toda.

«Vizinho, vai um Vinho do Porto?»

Aceitei.

Estava a precisar de uma bebida que me ajudasse a recuperar. Brindámos e o primeiro 

copo desapareceu em segundos. Voltámos a encher os copos bem até cima.

«Zé Carlos, não tenho muitos amigos a quem fazer este pedido. Lembrei-me de si.» 

Quando ouvi esta justificação soube de imediato que era uma tarefa complicada. Mantive 

o meu sorriso, sem dar parte de fraco.

«Diga Mário, vamos ver o que se arranja»- brinquei, antecipando algum pedido inusitado.

Mais uma vez gastou largos segundos. Olhei de esguelha para o relógio. Onze horas. O 

cansaço, misturado com a excitação de estar em casa do Márinho, as pinturas surreais, 

tudo somado começou a afectar-me: pagava para me deixarem dormir.

«Deve estar lembrado, ou pelo menos já lhe contaram, que estava a pendurar a Salomé 

nas cordas da roupa, para secar as penas das asas, quando por motivo não identificado, 

a Salomé abalou para local não descodificado. Como já viu ela ficou cá em casa. Acabou 

de a ver em várias paredes. Tudo o que esses ignorantes dizem, me fizeram passar e 

sofrer, não passa de histórias sem pés nem cabeça. Uns tentaram dizer que ela morreu, 



outros dizem que voou para ao Céu, outros ainda que ela nunca existiu. Houve até os que 

tentaram dizer que fui eu o culpado. Doidos.» 

Calou-se, o olhar perdido, vagueando entre os anjos, entre as pedras aguçadas que 

dilaceravam a carne da sua amada Salomé.

«Depois disso fecharam-me no manicómio, aquele sítio onde trancam os malucos, como 

se fosse algum doido. Perdi a noção do tempo. Deve ter sido um dia ou dois. Fechavam-

me à chave, enfiavam-me comprimidos pela boca abaixo vinte vezes por dia, se eu 

reclamava atavam-me numa fatiota em que as mangas davam nós nas minhas costas. 

Até me disseram que me davam choques eléctricos se continuasse a portar-me mal. 

Imagine. Queriam matar-me. Não conseguiram.»

Calou-se novamente, a memória em farrapos perdida na névoa qual nuvem açoitada por 

ventos oblíquos. Esvaziámos mais dois copos que pressuroso voltou a guarnecer. 

Comecei a antecipar o pedido. Não sabia como me safar daquele imbróglio.

«Já sabe o que lhe vou pedir? Não deve ser difícil, até é professor de matemática. Os 

professores de matemática são muito inteligentes. Só é pena não gostarem deles. Não se 

preocupe. Eu gosto.» 

Devemos ter bebido mais dois, ou mais quatro copos. A partir de um certo momento 

deixei de contar: era a única hipótese para sair dali. Quando reparei, a garrafa já estava 

quase no fundo. 

Lentamente começou mais um discurso.

«Vou buscar o roupão de inverno, isto de ficar pendurado na corda da roupa, ainda me 

constipo». Desta vez reparei que a fala já era arrastada, com certeza efeito do vinho (e 

também devia tomar uma farta dose de medicamentos).

«Boa ideia»- acrescentei. 

«Vista o roupão e encoste-se um bocadinho na almofada para aquecer. Depois já o 

penduro.» - sugeri.

O Márinho abanou a cabeça, levantou-se com alguma dificuldade e cambaleou até ao 

quarto. Ouvi o ranger do guarda-vestidos e, quase ao mesmo tempo, um baque surdo de 

um corpo a despenhar-se na cama. Pé ante pé fui espreitar. Estava a dormir. Quase de 

seguida começou a roncar. 

Podia sair. 

Essa noite dei quatro voltas na fechadura da porta.

Duas da manhã.
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