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Cristal – etapa 7

Entro. Devagar. Passos de veludo a aferir o território. A incerteza a medir-se 

em cada gesto. O compasso do medo no movimento contido de todo o meu 

corpo. O silêncio gutural acresce-me a ansiedade, neste bater ritmado do 

coração que trago nos ouvidos. Na pasmaceira da noite quieta, ouço-a. A búzia 

a cantar. E eu nem sabia que as búzias cantavam o mar assim. Tão belo. Tão 

cheio de maresia. O canto das marés vazias. E as gaivotas lá andam, a dançar. 

Prendo todos os medos como se um choque elétrico me detivesse, por 

instantes, no vagar da noite. 

Os cadeirões descansam em paz; que o Senhor os acompanhe. Vazios de 

nada. Aguardam pelos corpos sem vida que hão-de voltar na manhã seguinte, 

para que mais um dia se cumpra. Mais um dia ou menos um dia?

A búzia lá continua a cantar. O canto das marés vazias, tão fresco. Chama por 

mim num tempo que já não é. 

Quero ir. Abrir a porta do quarto cinzento mas preciso de ter a certeza de tudo. 

Nada me pode escapar nestes cinco sentidos, hoje mais bem aprumados que 

nunca. Espreito pela fresta da porta. Margarida lá está, adormecida em café 

bem forte. Em frente à porta preparo-me. Ajeito a chave. O meu preparo a 

constatar o momento certo. Tudo a postos, confirmo pela última vez. Prendo a 

respiração. É agora! O momento exato na precisão da ação. O momento em 

que não posso mais voltar atrás, inexoravelmente. 

De súbito, o vislumbre na penumbra das paredes brancas. Uma sombra a 

emergir no calar da noite. Olho, petrificada na escuridão. A silhueta dela por 

detrás de mim. Punho ao alto e o meu coração está em Deus. Sim, no punho 

uma faca, consigo decifrar. Controlo a respiração ordeiramente. O coração 

acelera-se nas veias do pescoço a galopar. Feroz, faz-se ouvir naquele bater 

descompensado. O momento pede a urgência da ação. O pensamento aguça-

me a decisão, ato contínuo na linha de atuação. 

Um, dois, três! 

Viro-me e agora ficamos as duas. Um frente-a-frente perturbador. Adivinho-lhe 

aquele olhar mafioso de quem já me esperava no fingimento de um café 

adormecido. E aqui está ela mesmo em frente à minha imagem. A faca em 

riste. Pronta! Enorme! A boca vocifera coisas inenarráveis, inatingíveis à minha 



2

compreensão. Não consigo descodificar nada do que rosna. Agora os gritos! 

Quero fazer calar aquela boca. Continua a urrar como um animal. 

Outros rugidos adensam-se no vazio da noite que os acolhe. Vêm lá de trás, 

dos fundos da casa. Gritam o devaneio das almas perdidas. Cada vez mais 

perto de mim. Guturais. Imensos no lamento da dor que choram. 

E a búzia já não canta as conchas do mar. 

Margarida agiganta-se à minha frente. Adamastor à semelhança da sua 

imagem. Num trejeito atiro-me a ela. Não esperava aquele twist. Num safanão 

intempestivo, atiro-a ao chão. E sinto o alívio da tensão. Mal tenho tempo para 

pensar. Adamastor agiganta-se de novo à minha frente. A sua fúria é imensa. 

O desempenho tão animalesco quanto visceral. Ela é enorme e eu uma formiga 

anã nas suas mãos. Eleva-me ao ar e projeta-me contra o chão.

Levanto-me. Tento afastar-me. Vem atrás de mim. Cresce na medida exata da 

minha fuga. Cada vez maior. Atira-me de novo ao chão. Prostrada quero 

erguer-me. Desisto! Penso no pior. A entrega. Não! Há uma voz em mim que 

diz “não” e outra que diz “sim”. 

E a búzia lá anda a chorar por mim no lamento das ondas vadias. 

Ergo-me e enquanto Margarida gargalha a minha rendição atiro-me a ela num 

volte-face final. Seguro-lhe a faca com todas as minhas forças. Nem sei de 

onde me vem tamanha valentia! Agora sim! A submissão finalmente 

conseguida. O duelo acabara. 

Mas tudo voltará ao estado inicial das coisas imersas. Tudo permanecerá na 

mesma irmandade secreta. 

— Não! Nãooo!!! — os meus olhos alcançam o inimaginável. Ele?! Sim, é ele! 

Valentim! Vem lá de dentro em socorro de Margarida. Quando eu pensava tê-la 

vencido naquele volte-face inesperado, ele surge. Tudo o que eu não esperava 

ali. Atira-se a mim e leva-me ao abismo com a sofreguidão de um monstro. E o 

meu corpo fica prostrado. Dou-lhe ordens para se mexer. Erguer-se. Fugir dali 

para não voltar, nunca mais. Amarrada em mim, não consigo mover-me.

As mãos apertam-me a respiração. Tanta força! Vou morrer, penso. Se não 

para ele para todo o meu ser. A minha respiração custa. 

A minha respiração já não é.  

Morri! Foi ele que me matou. Foram eles, os dois: Margarida e Valentim. Agora 

não sei onde estou. Numa outra dimensão. Consigo ver-me. O meu corpo lá 
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em baixo, caído num chão imenso. Uma poça de sangue onde me deito. Há um 

punhal espetado no meu peito. Estou bem, deixo-me ir. Nesta outra dimensão 

deixei o meu corpo e sou luz intensa a brilhar. As algemas chegam. Não sei há 

quanto tempo estou aqui. É o vazio infinito. A ausência do tempo e do espaço. 

A consciência ainda mexe. 

As algemas! Consigo vê-las. Apertam Margarida. Apertam Valentim. E o meu 

corpo lá em baixo. 

A minha respiração é ofegante. Abro os olhos. Vejo as paredes à minha volta. 

Sinto o meu respirar. Estou viva! Passo as mãos pelo rosto suado a relembrar 

tudo o que acontecera. Olho à minha volta. Sinto o espaço e o tempo em mim. 

Alinhados no parapeito da janela, repousam os sapatos-jardim, os sapatos-

borboleta e os sapatos-de-sol. Tudo tão familiar, tão meu, afinal. Estou viva! 

Sou a doida-alegre de sempre. Um suspiro de alívio, eleva-me. Sorrio e sinto-

me feliz por instantes. 

Mas a memória é uma cabra. Traz-me a verdade ao de cima. Sim, tudo o que 

avistei na falésia, junto à Casa dos Búzios, não foi nenhum pesadelo. 

 


