
Pseudónimo: Vitorina – Etapa 9 

»«»«

O quarto proibido. O quarto da Mãe e do Pai.

Durante anos a Avó manteve o quarto bem fechado. Depois eu própria me 

proibi de pensar nele. Um medo antigo de me confrontar com os mistérios e 

com a verdade cuidadosamente escondida. E finas teias foram-se tecendo à 

sua volta, formado um casulo cerrado, uma proteção difícil de penetrar. 

O quarto esquecido atrás da porta inexpugnável, por onde hoje decido entrar. 

A chave treme-me na mão. 

Abro a porta e aqui estou no lugar de todos os enigmas. De tantas dores. 

Parada entre a porta e a cama, paralisada entre a curiosidade e o temor. O 

quarto proibido. Fortaleza abandonada, repleta de tesouros, pequenas glórias e 

guerras antigas. Lágrimas… 

Caminho sobre o soalho rangente. Que segredo me quer contar? Que me 

dizem os cortinados esquálidos e pendentes? Qual o verdadeiro tom da sua 

cor? Quantos sonhos aqui vividos, desgostos, alegrias… 

A cama ondulada pelas muitas noites, bem e mal dormidas. A densidade 

paciente da poeira acumulada sobre os móveis, cada camada um relato, um 

sinal, uma revelação. Oiço murmurar por baixo dos tapetes, ecos de vozes 

esmaecidas, perdidas nos caminhos sem retorno da escuridão…

A Mãe… O Pai. 

O que deles retenho são luzes que se acendem e logo se apagam. Um buraco 

no escuro, um instante apenas. 

Sou eu, Mãe. Deixaste-me só, com a vida toda para viver sem ti. És um lugar 

de aconchego que se afasta, lentamente, para longe. Não te vás, Mãe. Não 

deixes que o teu rosto se apague dentro de mim. Não entres docilmente nessa 

noite serena. Odeia, odeia a luz que começa a morrer… 

Quantas perguntas caladas sobre essa verdade que veio de longe, escondida 

em caixões de madeira brilhante, com pegaduras de prata. Os dois juntos no 

carro escuro. Eu sentada ao lado da Avó, vestida de negro, a portar-me tão 



bem. 

A Igreja a cheirar a flores tristes. De que terei ainda medo? 

Pai! chamava-te de noite.

Dorme, querida, está tudo bem… e a luz apagada deixava de ser escura.

Aquela verdade que veio de longe apagou-me essa a luz durante anos. 

Lentamente a claridade regressou e o resto de tristeza, fechei-a numa caixa 

sépia atada com fitas de cetim. Às vezes dói. Uma dor debruada de saudade e 

cheiro a flores secas, muito antigas. Disponho sobre elas camélias brancas, as 

nossas preferidas…

A memória refaz o que foi esfacelado, com retoques e arabescos e enche de 

brilhos verdes a casa grande onde agora moro, clareira onde em sossego 

posso finalmente viver. 

Mas sonho contigo. E a tua alma ferida invade a minha casa e a tristeza volta. 

Vejo-te só, abandonado num lugar asséptico e branco. E a tristeza a voltar, 

reclamando respostas inadiáveis. 

Não. Não te deixarei na ala desolada dos irrecuperáveis, dos que vivem sem 

conserto. 

Esta será a tua casa. Este será o teu quarto. O quarto da Mãe e do Pai. 

E, sim, a beleza das coisas simples há de tomar-nos novamente sem 

equívocos, sem cortes, nem fissuras, e os jardins abrir-se-ão amplos e cheios 

de luz à nossa passagem. Interessam-me agora as coisas belas que se abrem 

fora dos estreitos mundos construídos à medida do meu pequeno ser. 

Esquecer-me de mim e dos dias sofridos, os que encerrei no meu castelo como 

um tesouro valioso. Abrir as portas de par-em-par e sair desse invólucro 

doentio. Há tanto mundo à minha volta, tanta coisa para fazer. Tanto para 

ajudar!

E decido.

Esta será a tua casa. Este será o teu quarto. O antigo quarto da Mãe e do Pai.

Não te deixarei só na ala dos irrecuperáveis, onde te vi na última visita. Onde vi 

a culpa a crescer-me imparável no peito. Onde descobri o obsessivo cuidado 

comigo mesma e o altar que erigi à minha dor, monstro, que com mil cuidados 

alimentei, num inferno que quase sempre somos nós e não os outros.

Perdoa-me. 

O teu silêncio pesa-me como um carregamento de pedras e não encontro 



nome para o que sinto, mas não tombarei novamente pelos despenhadeiros 

dos teus olhos, agora colinas suaves por onde te levarei. E saberei amar-te 

com um amor delicado e precioso, sem as sombras indomáveis do corpo.

O Jorge ficará connosco na Casa Grande, digo à Avó e à Gertrudes. 

No quarto da Mãe e do Pai. É preciso que tudo esteja preparado para quando 

chegar.

Ando às voltas pelo quarto. Quantas memória antigas serão substituídos pelo 

teu sorriso simples. A Gertrudes vem ajudar-me. Não conhece o Jorge nem os 

contornos esquinudos das nossas vidas, mas uma luz sagaz alumia-lhe os 

olhos sábios.

Este será o quarto do Jorge. 

Na última visita, observava-te atrás da coluna no lugar mais escuro da sala. 

Ainda não me viste. Estás sentado com o olhar parado num além muito 

distante.

Que feliz ficas quando finalmente me vês. Feliz como uma criança. Olho os 

teus olhos cândidos e limpos. E começo a reconhece-los. 

Olha para mim. Voltei.

Estou aqui, sim, sou eu! 

Queres falar, mas as palavras saem-te num atropelo sem sentido. 

Acalma-te, digo baixinho, enquanto te abraço com todo o amor de que sou 

capaz. Olhas para mim e a tua boca pronuncia claramente três palavras com 

sentido: 

Não me deixes... 

Não me deixes, gritava a tua alma ferida, pronta a invadir a minha pele. Não 

me deixes, dizes ainda, a frase aflita construída na memória dos abismos mais 

fundos.

E choro desalmadamente.

Por que caminhos errantes nos perdemos?

Sabes, procurei-te mais tarde. Já não vive nesta morada, dizem-me os 

vizinhos. Procurei-te, para te reencontrar, talvez para um novo recomeço, para 

forçar o tempo a recuar. Mas era tarde demais. E fugi, covardemente, dos teus 

olhos apagados, desmesuradamente fixos e apáticos. Olhos que deixei de 

conhecer. 



Fugi do teu sorriso extravagante, do meu nome deformado e gaguejado na tua 

boca... 

Um caso muito grave com prognóstico reservado, não há esperança, disseram. 

Depois acordaste do coma, mas uma parte de ti ficou para sempre caída no 

lugar do acidente, junto dos destroços retorcidos do carro. 

Ignorante de tudo, voltei à cidade, à nossa casa. Mas era tarde demais… 

Perdoa-me porque voltei e não te consegui encontrar.

Olha para mim. Voltei! 

Vou levar-te para casa!

O hospital tratará de tudo. Virão trazer-te amanhã. Ficas no quarto da Mãe e do 

Pai. 

Está tudo preparado e limpo para a tua chegada. 

É preciso deslocar a estante, só um pouco, mais para o centro da parede. Fica 

tudo mais harmonioso, digo. E algo cai. Algo que estava escondido atrás da 

estante. 

É apenas um livro muito velho. Apanho-o. Olho admirada o volume 

amarelecido e cheio de poeira.  Abro a boca num espanto perplexo. Com 

gestos excitados mostro o estranho achado à Gertrudes. 

Pega nele, assombrada. Toca-o com cuidado e, com um carinho inusitado, 

desfolha lentamente as suas páginas como um tesouro precioso perdido e 

reencontrado. 

Um silêncio pesado e grave parece antecipar uma tempestade… ou um 

milagre. 

Inesperadamente, sai do quarto num rompante, sem dizer nada. 

O livro apertado junto ao peito…
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