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Cristal – etapa 9

***

Acabara de a receber das mãos de Valentim. A folha branca. Um simples papel 

e tanto para mudar um destino. Júlia continua a olhar para a chave do enigma, 

ali à frente dos seus olhos, a dizer tudo. O que vai acontecer ninguém o sabe, 

nem ela. 

Entra. Na sala de estar os corpos repousam à espera de nada. No vazio do 

silêncio, arrastam-se vagarosamente na quietude de um tempo parado. Que 

mais um dia se cumpra naquela estranha subtração de dias.

Mais um - menos um. 

Mais um - menos um.

Menos um…

Até chegar ao resto. É assim que sente a vida ali. A apagar-se em restos.

O olhar varre toda a sala. Por entre todos aqueles rostos, empedernidos no 

vagar do tempo, procura Graça. Pergunta por ela. Os corpos não sabem. 

O canto lá está, vazio de nada. Vazio de tudo. 

Nem por isso abandonado.

Hora do almoço. Margarida chega com as três tigelas. Afunda-as na mesa com 

a brusquidão do costume. 

Júlia olha as três tigelas. Conta: um, dois, três. Há um novo corpo a ocupar o 

cadeirão de Graça. Uns dias fora e tanto a acontecer ali. Da parte dela também 

tinha acontecido tudo, afinal. Tenta disfarçar a curiosidade e, por entre a 

mímica de uma marioneta, pergunta, como quem não quer a coisa, por Graça.

— Na enfermaria. — Debita Margarida com ares de superioridade de quem 

sabe tudo e nada diz. 

— Posso ir visitá-la?

— Aos domingos, no horário das vistas. — Resposta maquinal.

***
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Não espera pelo dia das visitas. Afinal, já não tem nada a perder. Entra na 

enfermaria. Graça lá está. 

— Está assim há uma semana. — Informa a enfermeira na concordância 

monocórdica das palavras secas.

Júlia percebe que está naquela prostração desde que estivera fora. Aproxima-

se. Graça sente-lhe a presença. Abre os olhos semicerrados:

— Ajuda-me, minha filha.  

— Como? — diz baixinho encostando-se ao ouvido.

— Quero ir para casa.

Júlia não esperava aquele pedido. Era tão simples levá-la para casa. Continua 

a tentar perceber o que se passa.

Graça insiste:

— A Casa dos Búzios, a minha casa… onde fui tão feliz.

— Levo sim —  e tenta acalmar aquela ansiedade — está quase na hora.

Graça deixa antever um sorriso no rosto lívido. 

Júlia atreve-se:

— Estive lá ontem.

— Onde, minha filha? na Casa dos Búzios?!

— Sim, na falésia! e vi o mar lá em baixo onde Graça dançava na areia 

desventrada pelas marés. Imaginei-a na juventudes dos seus 15 anos, por ali a 

saltitar tão feliz. E lembrei-me do que me contou sobre a apanha da amêijoa e 

do caranguejo.

O azul dos olhos aviva-lhe o rosto. A alegria e um sorriso nunca antes avistado 

surpreendem. Uma vitalidade inesperada invade-a. Quer erguer-se. 

Na euforia do momento, Júlia tenta a calma necessária. 

Sentada no cadeirão, Graça começa a redação:

— Não sei porque estou aqui, na enfermaria. Dizem que estou doente mas a 

minha doença é na alma, minha filha. Tudo começou quando perguntei por ti… 

bastou isso, apenas isso e trouxeram-me para aqui… não consegui vencê-los. 

— Como assim? quem a trouxe?

— Oh, filha! aquilo era empurrões, safanões por todo o lado, enfim, sabes 

como é a Margarida… ruim como as cobras!  e eu sem poder defender-me.

— Mas porque a fecharam aqui?

— Apenas porque perguntei por ti. 
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— Disseram-me que já não vinhas mais. .. e vi aquele ódio todo no rosto da 

Margarida.

Júlia agarra-lhe as mãos. As marcas ainda lá estão. Olha-as. O óbvio não 

precisa de perguntas. Graça percebe-lhe o olhar. Dá-lhe as respostas.

— Hoje tiraram-me as pandoras mas há muitos amarrados por aí. Ouço-os a 

gritarem toda a noite… dizem que não, que estou louca mas eu sei. Conheço 

as vozes dos gritos. Cada grito tem a sua voz. Cada voz tem o seu grito.

Júlia continua naquele afagar de carícias. É então que ouve o pedido, quase 

em jeito de súplica:

— Não me dixes aqui sozinha, filha da minha alma!

— Prometo que nunca mais a deixo sozinha. A partir de hoje estarei sempre 

junto de si.

Júlia abre a mala e, sem falar, traz-lhe todas as falas que ela precisa de ouvir. 

A Búzia faz a sua aparição magistral, a rainha das rainhas, mãe de todos os 

mares e de todas as marés, as que vieram e as que virão depois. 

Graça reencontra-se nos tempos da vida toda em si. O mar chega-lhe aos 

ouvidos naquele canto das marés que só ela consegue ouvir. 

— Era este o meu tempo. Ainda cá está. Era feliz e não sabia. Tudo o que vivi 

na juventude está aqui tão presente e só agora percebo o quanto fui feliz 

naquela casa, naquela praia, naquele tempo que era o meu.

Recostada no cadeirão, olhar arrastado no infinito vagueia por memórias:  

— É preciso passarem os anos para sabermos o segredo da vida.

— E qual é?

— A vida passa depressa demais. Só percebemos isso quando já passou. 

Nada poderei fazer agora a não ser dar-te um conselho, minha filha: passa tu 

antes pelos anos e não os deixes passarem por ti, são preciosos de mais para 

os deixares fugir.

Graça continua de olhar estendido:

— O passado é uma roupa que não serve mais. Se pudesse entrava numa 

máquina do tempo e viajava até lá de novo com a sabedoria que tenho hoje.

— Fazia diferente?

— Não! Vivia tudo da mesma forma. Mas… pensando bem… vivia mais as 

minhas paixões. Este mundo de agora não é perfeito mas há uma coisa que eu 
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não tive: liberdade! As mulheres conquistaram a sua liberdade e emancipação. 

Só tenho pena de naquele tempo não ter tido essa liberdade. Para fazer 

escolhas, decidir, ser quem eu queria ser e não aquilo que os outros queriam 

que eu fosse.

***

Graça não se lembra de nada. A assinatura lá está a golpear o papel em 

facadas. Não havia consciência de mundo, vida alinhada no desiderato 

espácio-temporal da matéria. Uma neblina densa é tudo o que consegue saber 

sobre aquela assinatura. O vazio. Um buraco branco. Como se nunca tivesse 

sido escrita. 

Mas ali está ela a atestar a procuração que passara à diretora. Agora tudo faz 

sentido. Aquele sono moribundo que a fez assinar um papel. O reconhecimento 

do local onde estava. Afinal, nunca tinha deixado de estar na sua própria casa 

– a casa do Alentejo – pertencente a uma ordem religiosa mas comprada pela 

família há séculos. 

Mas a sua casa deixara de existir há muito tempo. Deixou de a ter a partir do 

dia em que deixou de saber onde estava. Deixou de saber quem era. Ficaram 

paredes brancas e comprimidos brancos a tomarem conta dela.

Entregou-se, mesmo sem o saber, entregou-se. 

Júlia surpreende-a:

— Vamos?

— Aonde?

— À Casa dos Búzios, no Algarve! Foi lá que deixou tudo. O mar! A vida por 

viver! a vida por gastar!

Graça não hesitou. Deu-lhe a mão e foram. 


