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Cristal - etapa 10

Graça chegou. A Casa dos Búzios lá estava à sua espera, guardiã fiel de todas 

as vidas que por ali se fizeram e que foram dela também. Outras vidas 

passaram por ali mas não se fizeram, e nunca pertenceram à casa. 

Aquela não era uma casa qualquer, era a sua, a da infância lá longe, na 

neblina. Da juventude de outrora com sabor a maresia. Da Búzia, a sua 

confidente de sempre, que lhe trazia todas as falas do mar, dançava com ela, 

chorava com ela, chorava por ela.

Aquela era a casa. Muito mais que paredes fora onde a vida toda se fizera. 

Involuntariamente trocada por uma estadia temporária num lar de idosos. Uma 

curta estadia que se prolongou por mais de 20 anos. Os estragos que se 

fizeram numa vida — aquela que ficou por viver e não volta mais —, foram uma 

condenação à morte prematura.

A vida passa por nós apenas uma vez, em fragmentos a que chamamos dias, 

distende-se no tempo até ao ocaso da palavra fim.

Graça abandonara, finalmente, as paredes brancas do vazio imenso, a 

fortaleza silenciadora dos medos, no abandono da solidão dos dias. Deixara o 

deserto por onde percorriam ecos vozeirais, gritos guturais e carrinhos de 

medicação desgovernados a calcorreavam corredores infindáveis. Vinte anos 

de uma vida resumida a isto. Nada mais a assinalar.

Na embriaguez dos soporíferos o tempo desmedira-se. Esvaziara-se da 

autenticidade de sorrisos, ímpetos de alegria e tudo o que cabe numa 

vida.Tudo a morrer, até ela. E ninguém a acordá-la.

— Foi preciso apareceres tu para me trazeres de volta ao mar.

— Não podemos ficar indiferentes ao que vemos — conclui Júlia sentada no 

cadeirão em frente ao mar — é esta a minha forma de estar na vida e tenho 

aprendido grandes lições do bem.

***

Graça vive a alma dos dias, sentada na sua cadeira de baloiço, no terraço, em 

frente ao mar. Por ali passeiam-se prazerosas todas as memórias de uma vida. 

Aquela que se quis e também a que não se quis. As memórias desfilam 
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vaidosas, alegres às vezes, bem vestidas e perfumadas em notas de sândalo e 

baunilha. Também se passeiam por ali as memórias tristes porque é no 

contrabalanço entre o triste e o alegre que a vida segue. 

***

Depois de um interregno de vinte anos, Graça quer viver tudo o que há para 

viver. O Carpe Diem é todo seu. É aquela sede de viver. Vida por gastar. É 

assim que a sente. 

Foi sem reservas que lhe confessou o seu maior desejo. Nada mais havia a 

perder. Júlia escutou-lhe aquele desprender de palavras à solta, tão carentes 

de liberdade como ela própria, depois de tantos anos presa sem ter cometido 

crime algum. A doida-alegre perguntou-lhe se ela não quereria fazer uma lista 

de desejos. Não era necessário. O desejo era, apenas e só, aquele. Um desejo 

que afinal era tudo.

Júlia levou-a pelo braço com todos os cuidados. Calçado apropriado e num 

apalpar de terreno, quase a medo, na areia molhada, Graça deixou-se ir. À 

medida que a maré baixava, as rochas iam ficando a descoberto. Exibiam as 

suas formas peculiares, ainda sem vestígios da erosão do tempo que por elas 

passara. Graça lembrava-se de todos os nomes e de cada um. A tromba do 

elefante lá continuava a resistir à fúria do mar, a baleia gorda, o golfinho, a 

medusa e muitas outras sem nome mantinham-se firmes. 

Sentada na tromba do elefante, Graça cumpriu finalmente o desejo de voltar à 

apanha do mexilhão, no vazar das marés. O odor a maresia embriagava-lhe 

todos os sentidos na mais pura das sensações. Vieram até ela todos os tempos 

desde a sua tenra idade e, no ventre das marés vazias, celebrou com a Búzia 

aquele regresso ao mar. À vida. 

— Achas que também sou uma doida-alegre?!

— Completamente! — assegurava Júlia enquanto a acompanhava naquele 

reviver dos tempos.  

***

Júlia continua a escrever. Praticamente não parara desde que ali chegara. 

Graça, intrigada, quer saber o que tanto escreve. Primeiro achou que escrevia 
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a Valentim sobre todas a saudades. Depois de tanto teclar, Júlia oferece-lhe as 

primeiras páginas.

— As primeiras falas de um livro! — afirma em tom de surpresa.

Graça inicia-se na leitura do primeiro capítulo, ainda em construção.

— Porquê eu? — questiona surpreendida enquanto segura a folha nos 

tremores da idade.

— Retirei uma grande lição da sua vida, deste acontecimento tão amargo que 

foram estes anos de abandono. Se me permitir quero escrever o seu livro, 

partilhá-lo com o mundo para que conste e não se voltem a repetir erros 

destes.

Graça fica pensativa.

— A minha vida não foi nada de jeito mas se a queres escrever tens a minha 

permissão.

Júlia levanta-se e, naqueles ares de doida-alegre como só ela sabe ser, na 

mímica de boneca-de-trapos atreve-se.

— Pre-ci-so da su-a a-ju-da. A-fi-nal é a pro-ta-go-nis-ta.

— Não! a protagonista é uma doida-alegre que um dia chegou a um lar de 

idosos e começou a desarrumar tudo o que estava bem arrumadinho.

Júlia sabe que o título de um livro deve ser a última coisa a escrever. Mas 

adiantara-se e, como não lhe restavam quaisquer dúvidas, mostra-lho para 

aprovação.

Graça repete curiosa: 

— A Búzia! o título não podia ser outro. — repete com a voz embargada.

***

Depois da apresentação de “A Búzia” com o auditório da Fundação Poeta 

António Aleixo a rebentar pelas costuras, Júlia desdobra-se em dedicatórias, 

num livro premiado pela referida Fundação e cujo primeiro parágrafo ditava 

assim:

“Riem-se de mim em tom escabroso, a mostrar as gengivas que sobram e 

dizem que sou louca. Gosto de ser assim: viver no limite como quem ama a 

vida sem nela se perder. Intensa? Inconsequente? Talvez, mas feliz! Doida-

alegre, sempre! Gosto de sentir o pulsar desta adrenalina vibrante. Perco-me 

incessantemente na caducidade do instante que não voltará a ser. Sugo a vida 
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como quem come chocolates. Dos mais doces ao sabor amargo do negro, 

passando pelo agridoce que também faz parte da vida. É tudo bom, desde que 

seja para viver tudo o que há para viver. Basta-me procurar o lado certo. E até 

mesmo no maior pináculo podemos encontrar um lado. Até à beira do abismo 

quando tudo parece estar perdido.”

Graça vive este dia memorável, como o fechar de um ciclo que se cumpre a 

fazer as pazes com a vida.

***

Hoje a Buzia ainda lá canta. Num lamento arrastado, entre a lamúria e a 

esperança, chora a partida de Graça e celebra os risos das crianças que agora 

enchem a casa. Reza a lenda que a partir daí, as búzias passaram a cantar ao 

ouvido o marulhar de todos os mares, por esse mundo fora.

***

Júlia não sabe o que vestir. É dia de entrevistas no Casarão. Os vestidos 

saltam cá para fora e exibem-se numa dança tradicional chinesa. Indecisa 

decide-se por um vestido preto às bolas e meias-abelha às riscas. A mãe grita-

lhe da cozinha:

 — Olha que está a chover! 

Pega no guarda-chuva de seda chinês, com umas florinhas pintadas a óleo e 

prepara-se para sair. No peito sobressai um colar com uma búzia. É uma 

espécie de amuleto de sorte. Uma forma de homenagear quem passou pela 

sua vida e conseguiu ser também uma doida-alegre, deixando-lhe uma grande 

lição de vida. 

Entra no Casarão. As pessoas, sentadas nos cadeirões, alegram-se à sua 

chegada. Os rostos de todos e de cada um iluminam-se em sorrisos e olhares 

de brilho. Como sempre, vai cheia de abraços de abraçar e carícias a 

aconchegar.

A sua figura faz-se notar, embora não tão esfuziante como outrora. O cabelo 

escorrido e bem tratado cai-lhe pelos ombros como um manto de seda. 

No gabinete prepara-se para a entrevista. Dá uma vista de olhos por cada um 

dos curricula.Há um que lhe desperta atenção. A familiaridade daquele nome 

não a engana. 
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Manda-a entrar.

Aquela figura era tudo o que não queria ali. Ou queria? Margarida senta-se à 

sua frente. A tensão no rosto e aquele não saber onde pousar as mãos 

transpiradas acusam-lhe o nervosismo.

Júlia questiona-se: teria ela retirado algum ensinamento dos acontecimentos 

amargos que ali sucederam no passado?

Traça a perna e deixa antever os sapatos-jardim, com as gerbérias a 

esgueirarem-se pela sola adentro, prontas a serem pisadas por ela. 

A pergunta óbvia impõe-se:

— Porque acha que a devo contratar a si e não outra pessoa?

— (Silêncio).


