
Foi com gritos desesperados e uma confusão notória e compreensível 

que Maria Eduarda recebeu a visita da família. Não os reconheceu. A sua 

memória estava presa aos vinte e cinco anos e às vivências daquela altura. 

Francisco, ainda que a recuperar do choque por descobrir que não era o pai 

biológico de Eduardo, tinha optado por se manter calado na esperança que 

fosse Maria Eduarda a contar o que se tinha passado. Afinal, nem ele sabia as 

reais motivações da mulher para, há vinte anos, ter optado por um casamento 

sem amor, escondendo uma gravidez, e agora que as ideias já tinham 

assentado e tomado forma na sua cabeça, conseguia reconhecer que, também 

ele havia mentido. Considerava a sua mentira menos gravosa que a de Maria 

Eduarda, porém, não deixava de ser uma mentira, de também ele a ter 

enganado unicamente com o vislumbre de uma vida melhor. 

Ao receber o telefonema do hospital informando sobre o estado de 

saúde de Maria Eduarda, quase que uma dose de culpa lhe percorreu o 

pensamento, aceitando a angústia e o pesar que a tinha sujeitado nos últimos 

dias. Não queria sentir-se responsável pelo que acontecera, mas no fundo era 

esse o sentimento que imperava.

Levou-lhe as fotografias do casamento de ambos e dos filhos, convicto 

de que iria ajudá-la a recuperar a memória, no entanto, Maria Eduarda 

continuava presa ao passado, proferindo frases e chamando nomes que 

Francisco não reconhecia, quase como se estivesse a reviver uma vida 

passada, uma vida que não era a dela. Ou teria sido? A boa verdade, 

Francisco não sabia nada da vida da mulher anteriormente ao namoro de 

ambos. Não tinha importância, na altura não lhe interessava. Conhecia, 

somente, que os pais tinham falecido e que ela herdara uma quantidade 

absurda de dinheiro. Nunca quisera perceber a origem do mesmo, nem tão-

pouco o que Maria Eduarda tinha vivido até então. Parecia-lhe agora imperativo 

saber mais detalhes sobre o seu passado, vitais à sua recuperação, sendo a 

sua ignorância tida como um total desprendimento emotivo perante quem 

solicitava essas informações.

— Senhor Francisco, sabe de quem fala a sua esposa? Quem poderá 

ser a pessoa que ela menciona constantemente? Seria de extrema importância 

ter conhecimento do paradeiro desse senhor, neste momento qualquer 

situação pode servir de fio condutor, de gatilho — se quiser — para que a D. 



Maria Eduarda recupere. Uma memória, uma pessoa, um cheiro, às vezes é o 

suficiente.

Francisco não sabia responder, e quanto mais lhe perguntavam, mais 

ele percebia o quão desconhecida para si era Maria Eduarda. 

Tentou apoiar-se nos filhos e perceber se eles saberiam alguma coisa, 

mas tanto Eduardo como Gabriela estavam como o pai, sem qualquer pista 

sobre o nome que Maria Eduarda clamava num desespero palpável e sofrido.

Abandonaram o hospital depois de todos os seus esforços terem sido 

em vão, deixando Maria Eduarda presa ao seu passado e a uma vida que 

nenhum conhecia. 

A discussão tinha sido severa e violenta. Maria Eduarda chorava no 

quarto agarrada ao peluche da sua infância. Seria uma mulher, eternamente 

menina, procurando consolo no objeto que lhe havia enxugado as lágrimas de 

criança. Não seriam certamente as mesmas lágrimas de agora, as de menina 

traziam no sal joelhos esfolados, um pedido negado ou uma birra por não 

conseguir a boneca preferida. As de agora eram diferentes, eram mais grossas, 

mais pesadas. Carregavam uma responsabilidade que não esperava e um 

amor que teria que se transformar em desapego, indiferença. Tentava abstrair-

se do desentendimento vindo da sala, mas o assunto era demasiado seu para 

se impedir de ouvi-lo:

— Isto nunca poderia ter acontecido! Aquela criança não poderá nascer! 

Está decidido, não se fala mais nisso. Ainda por cima, do filho do padeiro! É 

que nem pensar. Certamente que a engravidou de propósito, com o nosso 

dinheiro em mente. Não duvides, Helena, não duvides! E não o defendas. Não 

os defendas. Esta gravidez não vai acontecer. Ponto final!

Maria Eduarda levantou-se da cama como se fosse mordida por uma 

das molas do colchão quando ouviu a campainha tocar. Era ele. Só podia ser 

ele.

Desceu as escadas de tijoleira castanha-avermelhada, ladeadas por um 

corrimão de madeira escura, mas foi impedida pelo pai de abrir a porta. Era ele, 

de facto.

— O que é que você faz aqui? Fora! Ponha-se a mexer! Não queremos 

conversas consigo. Fora daqui! — Berrava, angustiado, Manuel.



— Senhor Manuel, com todo o respeito. Não nos faça isto! Eu amo a sua 

filha mais do que qualquer coisa no mundo. Sonho com ela todas as noites, 

com o seu sorriso doce e com os seus olhos amendoados e ao mesmo tempo 

tristes. Prometo que cuidarei dela e do nosso filho. Não nos faça isto, por favor! 

Fugimos, se preciso for, para ficarmos juntos. Nada mais me importa, a não ser 

a felicidade de Maria Eduarda. Como é capaz de fazer isto à sua filha? À sua 

única filha? Não quero dinheiro nenhum seu! Não quero nada, só quero amar a 

sua filha e poder criar o nosso filho com todo o amor que os pais já sentem por 

ele. Por favor, senhor Manuel, por favor…

As palavras de António eram cruas e sentidas, envoltas em lágrimas de 

esperança e desespero. Porém, vãs e sem qualquer sentido para Manuel.

— Acabou-se a conversa, ponham-se daqui para fora. Ainda hoje isto 

acaba! Fora daqui! Nunca mais o quero ver!

António não saiu sem antes abraçar Maria Eduarda. Beijou-a, perante o 

olhar dos pais. Manuel ainda tentou impedi-los, mas fora Helena a puxar-lhe 

pelo braço, permitindo a despedida.

— Adeus, meu amor. Que esta não seja a nossa verdadeira despedida, 

mas se acontecer, quero que saibas que esperarei por ti o tempo que for 

necessário. Não me esqueças, Maria Eduarda! Por favor, nunca me esqueças. 

Eu sei que te amarei para sempre.

Maria Eduarda abraçou António com a convicção que nunca mais o teria 

nos seus braços. Com a mágoa de perder para sempre a sua única paixão e a 

revolta de lhe ser arrancado do ventre o seu verdadeiro amor. Colaram os 

lábios numa eterna despedida que para sempre ficaria marcada nas suas 

mentes. Que resistiria ao tempo, à velhice, à vida…

Saíram, apressados, em direção a Espanha, onde o término da gravidez 

iria acontecer. Maria Eduarda chorava compulsivamente no banco de trás, não 

conseguindo controlar os soluços ininterruptos que saíam de dentro de si. 

Agarrada ao ventre, apertava-o com a esperança de o poder segurar para 

sempre. De para sempre o manter seguro. 

Não se apercebeu do clarão que se assomava ao lado do banco do 

condutor. O embate fora demasiado forte e o seu corpo girou dentro do carro 

como se de um carrocel se tratasse, vezes e vezes sem conta. Quando 



finalmente parou de rodopiar, apercebeu-se que se encontrava de cabeça para 

baixo, com as pernas entaladas pelo banco da frente e com uma das mãos a 

segurar a barriga. Olhou em redor, para os bancos salpicados de sangue, para 

os vidros partidos e espalhados por toda a parte, para a mão da mãe pendida 

na parte de fora do assento pingando um visco escarlate, para o pai de cabeça 

caída e de olhos abertos e rasgados por finas linhas vermelhas, e só teve uma 

certeza: ela e o seu bebé estavam vivos.


