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Cristal – etapa 6

***

— Já tenho um plano mas preciso da tua ajuda. 

Valentim acocora-se em frente de Júlia uma curiosidade velada. Nada lhe pode 

escapar na sonoridade de cada palavra. Há que perscrutar o que é dito e o que 

fica por dizer na cumplicidade dos gestos e olhares. 

Júlia levanta-se. Passos firmes a recapitular as instruções:

— Tu fazes-te a ela. Primeiro uns telefonemas. O convite para um café. Depois 

vais vendo. 

A conspiração faz-se sentir numa espécie de linguagem secreta. Valentim 

acolhe todas as palavras num acenar de cabeça compassado à medida de 

cada instrução. A concordância monocórdica na responsabilidade da função.

Júlia prossegue:

— Quando achares que é o momento certo tens de tirá-la do Casarão para um 

copo no “Ponto G”.

“O Ponto G?!” Será que a Margarida com aquele ar de sonsa estaria disposta a 

ir a um local daqueles? Aquilo era para adultos grandes. Valentim parece achar 

aquele plano de sedução arriscado. Júlia percebe-lhe a insegurança na 

interrogação do olhar.

— Fazes-te a ela! Vai derreter-se por completo naquelas banhas. Coitada da 

Margarida!

 Júlia afaga a voz em jeito de reflexão:

— Nem sei se algum dia teve namorado… até se vai esquecer que está 

sozinha no Casarão a fazer o turno da noite. 

Valentim mostra a dúvida no olhar. Júlia, quase a perder a paciência:

— Raios! Tu sabes fazer as coisas! Nenhum homem olha para ela. És bonito! 

Só tens de saber usar o teu charme. 

— Com mulheres? Eu? — e solta uma gargalhada sonora.

— Como fizeste comigo. 

Valentim contra-ataca:

— Tu és a mulher que eu amo. E se Margarida não se deixar levar pelos meus 

encantos?

— É aí que entra o meu plano B.
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Valentim lança-lhe um olhar curioso. Júlia prossegue na explicação. Encosta o 

indicador aos lábios como quem ordena que o silêncio se faça.

— Chiuuu…vai ter que a adormecer. 

— Como?

— Um café bem forte. 

— Um café bem forte?! Para adormecer?! – Valentim solta uma risada.

— Um café com um segredo.

Júlia tinha a certeza que Valentim iria conseguir o que quisesse de Margarida. 

Um convite de um homem para o “Ponto G” era o sonho de qualquer mulher 

não-amada. Irrecusável. Um copo. Mais outro. Fazê-la falar mais do que 

deveria. O plano perfeito. 

Valentim remata as instruções e em jeito de conclusão:

— Coitada da Margarida…deve ser por isso que é tão azeda!

Júlia acaba por concordar:

— Talvez… quem nunca foi amado não pode dar amor.

***

Duas horas de viagem. De olhos postos no cinzento do asfalto, rumo ao 

Algarve, o pensamento de Júlia vagueia por entre pedaços de imagens. 

Primeiro Margarida, depois Graça, Valentim e a diretora que de tão diretora 

nem tinha nome. A ordem alterava-se num vaivém de ideias e tudo se imiscuía 

numa desobediência completa à linearidade do pensamento. 

A placa indica-lhe o destino há tanto desejado: Portimão. Depois de algumas 

voltas por entre penhascos de arenito que brilhavam ao bater do sol, o GPS 

diz-lhe que chegara ao seu destino. 

Olha. A Casa dos Búzios lá está, sobranceira ao mar, a confirmar a verdade da 

sua existência perene. Agora sim, tinha a certeza. Perpetuada no tempo, 

guardiã fiel, parece esconder todas as memórias. 

Aproxima-se da beira da falésia. Graça lá anda, nas línguas de areia molhada. 

No ventre das marés vazias. Na lonjura dos seus 15 anos, pés na areia a 

dançar como quem não sabe onde vai parar. Toda ela é vida. Liberdade. 

Alegria. Anda na apanha do caranguejo, do mexilhão e das lapas. A búzia! Sim, 

a búzia lá anda, sempre com ela, colada aos ouvidos. Graça olha para o cimo 
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da falésia. Acena-lhe num tempo distante que foi e já não é. Júlia consegue 

sentir aquelas gargalhadas tão frescas, cheias de mar salgado e sabor a 

maresia. Gritos folgados do começo de uma vida. Os cabelos loiros ao vento. A 

búzia. O azul do olhar tão penetrante. Lábios carnudos de um vermelho cereja 

tão saudáveis. O biquíni é a liberdade em si a desafiar todos os tabus de uma 

época. E o vislumbre das curvas generosas num corpo a descobrir-se e a 

prometer-se. E a búzia lá anda sempre com ela a dançar. A imagem desfoca-

se e o som vem destorcido como alguém que está dentro de um passado lá 

longe a viver o melhor de uma vida.

Júlia observa a Casa dos Búzios, ali, mesmo sobre a arriba. Pressente-lhe vida 

por entre as janelas abertas ao mar. E aquela vontade de ir. Uma curiosidade 

justa a invadi-la. Como reprimir aquele desejo de entrar por ali dentro e 

vasculhar tudo?

Os portões abrem-se. Duas silhuetas emergem. Toalha de praia ao ombro. Ela 

de vestido curto a realçar o tom bronzeado. Ele de calções às riscas. 

Aproximam-se. Júlia tenta esconder-se. 

Os olhos mostram-lhe o impensável. Tudo! O que não quer ver entra-lhe pelos 

olhos adentro. A mais cruel das realidades. Uma bofetada! Duas! Um murro no 

estômago a doer-lhe por entre todas as entranhas! Por todos os amanhãs que 

se extinguiram. Imaginara encontrar ali tudo. Aquilo, nunca! A diretora e 

Valentim caminham em direção à praia.

***

Não sabe como chegou a casa. Apenas sabe que chegou. 

Hoje a vida desmoronou-se aos meus pés. E num instante tudo acabou. Não, 

não acabou porque afinal nunca havia começado. Como é que eu fui acreditar 

em ti?! Logo eu que já tinha desistido de voltar a gostar de alguém assim. 

Raios! Como é que não pressenti que estava a ser vítima de uma cabala?! 

Airosa! Tão bem montada! Que ingenuidade a minha, e logo eu a creditar em ti. 

Sim, fizeste-me voltar a acreditar que ainda era possível voltar a amar, que 

alguém gostava de mim. Fizeste-te a mim como eu queria que te fizesses à 

Margarida. Que parva que fui! 
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As lágrimas caem, não as segura. Quer chorar a tristeza. Sentir toda a raiva a 

percorrer-lhe as veias e a esvair-se nelas. “E o feitiço virou-se contra o 

feiticeiro!”  - o adágio popular, que nunca ousou soletrar no escorrer do 

pensamento, continua a massacrá-la.

Pressinto que tudo conspira contra mim, como se quisesse dizer-me para 

parar. Já chega! Já-che-ga! Já-che-ga! É chegada a hora. Render-me? 

Entregar os pontos? Nunca desisti de nada. Hoje deveria querer fazê-lo. Pôr 

um ponto final nisto tudo. É isso que querem de mim. Que desista. Levar-me ao 

limite do esgotamento de todas as minhas forças. 

Aquele mar azul que vi hoje lá de cima junto à Casa dos Búzios, tão belo. E de 

repente tão sombrio. Negro. Uma tempestade. Quero acreditar que isto foi 

apenas um desvio no percurso de um rio que se há-de encontrar na sua foz. A 

água presa ganha ainda mais força. Pode galgar muros e fronteiras. E há 

sempre um novo caminho a percorrer por mais sinuoso que possa ser. Um dia 

o rio chegará ao mar cumprindo o ciclo da natureza. E nada o poderá deter. 

Isto foi apenas um revés no meu caminho. Agora sim, tenho a certeza. Mais do 

que nunca quero ir até ao fim.

***


