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Acordo sem os receios que me apagavam os olhos todas as manhãs.  

Acordo e não há vendavais à minha volta. Nem a noite me persegue das terras 

escuras.  

Sem o coração ao deus-dará.  

Apenas o ruído que o dia faz nas manhãs feitas de luz e de beleza  

Agora posso vestir-me da brancura das aves e correr livre pelos jardins de 

begónias e tílias que rodeiam a casa e descer ao rio, onde os despojos 

passados serão afundados e arrastados pelos barcos que chegam da noite; 

desatar todos os nós e deixá-los partir sem ouvir o nome que me chamam. 

Abro a janela do meu quarto. Junto à casa, as velhas cameleiras, as preferidas 

da Mãe, as mesmas que floriram, todas ao mesmo tempo, na manhã em que 

nasci. Um presente para a Mãe e para mim do ministério das coisas mágicas. 

Dizia-se que a Mãe tinha dons, que via coisas que mais ninguém via. Os 

maldosos chamavam-lhe bruxa. Cada um acredita no que quer. Eu acredito na 

luz que lhe coroava os cabelos escuros. 

Saio ao encontro dessa luz. Agora sei que posso reconstruir o mundo e voltar a 

habitar nele como no início. 

  

Gertrudes, tomo o pequeno-almoço na Vila, há séculos que não vou ao Café 

Central. Ainda existe?  

Sim menina, mas não o vai reconhecer, diz enigmática. 

 

Entro no Café Central. Está quase vazio. A luz limpa e clara da manhã entra 

sem entraves pelas grandes janelas viradas a nascente. O cheiro é o mesmo, 

tudo o mais foi alterado. A madeira antiga escurecida pelos anos e pelo fumo 

substituída por pedra de granito excessivamente polido ornada com metal 

dourado. Tudo brilhante e postiço. Tudo em negro e cinza num despropósito 

megalómano e difícil de explicar. Que é feito desse lugar talhado pelos anos? 

Quem ousou tal desconcerto, tal atrevimento? Olho desconsolada para tanto 

brilho, quero lembrar o balcão de madeira de carvalho e não consigo. Sento-me 



na mesa de costas para a televisão, mas o ruído das suas vozes não me dá 

descanso.  

Então, o que vai ser? pergunta o homem à minha frente, de caderninho na 

mão, à espera do meu pedido.  

Antes de mais, o som mais baixo, se puder ser, depois um café duplo e uma 

torrada, por favor.  

Esqueço o antigo Café, esqueço este tremendo louvor ao mau-gosto. Hoje 

nada me demove da certeza do azul e nada há que derrube do meu céu todas 

as coisas belas. O sabor do café enche gloriosamente a minha boca e escorre 

por mim adentro como um afago. Nada nem ninguém pode estragar esta 

manhã. 

Olha quem voltou à nossa terra!  

Tanta admiração quase me engasga. Sem permissão ou aviso, alguém se 

senta à minha mesa.  

Andámos juntos na escola, lembras-te?  

Com a torrada atravessada na garganta, fixo atentamente o homem. Quem 

será? penso.  

Ah, é o Artur, não é? pergunto enquanto tusso aliviada.  

Menina, vamos lá deixar-nos de cerimónias, trata-me por tu, afinal fomos 

colegas de escola.  

O Artur entra em palco, lugar onde parece sentir-se em casa, e principia um 

apologético monólogo todo à volta de si mesmo. 

Então, regressaste, eh!  Muitas coisas se passaram desde que partista, há já 

uns bons anos... pois é… sabes, a minha vida mudou muito. Agora, este Café é 

meu, já reparaste nas obras que fiz?  

Impossível não reparar, digo.  

É o orgulho cá da terra, não há outro tão moderno. Uma beleza. Não foi preciso 

sair da terra para me fazer à vida. Não era grande coisa na escola, é verdade, 

mas para que servem os estudos. Para nada! Muitos foram para a 

Universidade e tudo o mais e, olha, não me chegam aos calcanhares. Vês 

aquele carro lá fora ao lado da esplanada, o vermelho, pois, é meu. Agora 

estou a pensar meter-me na política. Desde que entrei no gabinete do 

Presidente da Câmara que tenho uma ideia que não me sai… aquele cadeirão 

meteu-se comigo. Sabes, a política ajuda muito nos negócios, sem isso não se 



vai a lado nenhum. Já disse ao Manuel isso mesmo, até podia apresentar-lhe 

umas pessoas, mas ele nem me responde. Sempre se achou mais esperto que 

os outros. Vive enfiado no Vale da Corça que a tua avó lhe deu, bem sabemos 

porquê, e anda para lá com um projeto sem jeito nenhum. É deitar dinheiro 

fora. As árvores que lá quer plantar não dão retorno. Ainda se fossem 

eucaliptos! Agora carvalhos e freixos e choupos e faias!… Quer fazer uma 

floresta das antigas, diz ele. Que proveito tirará ele disso tudo, eh? diz-me? 

Morre antes que elas cresçam. Isso do oxigénio, da frescura, do aquecimento 

da Terra são tretas, era o que faltava, como se não tivesse mais nada com que 

me preocupar. Tenho filhos para criar, ora aí está. Ele não. A mulher deixou-o. 

Não aguentou aquela vidinha de campo. Bem tento aconselhá-lo, mas não me 

ouve e ainda leva a mal. Desculpa ter que dizer isto, mas é dos tais que andou 

na Universidade, tem lá o seu curso de agronomia ou lá o que é, mas não sai 

da cepa-torta, com tantas ideias lindas anda num carro a cair aos pedaços, 

vestido que nem um pobre… lá metido com as árvores dele. Enfim, cada tolo 

com as suas manias. Não gosto de me comparar, mas olha para mim! O que 

vês?  

Evito dizer-lhe o que penso, já espalhei o meu quinhão de infelicidade por este 

mundo. Indiferente ao meu silêncio, prossegue.  

Olha, pois eu ainda hei de chegar a Presidente da Câmara, podes ter a 

certeza!  

É que não duvido, concluo para mim mesma. 

O Manuel… com a sorte que teve…educado na quinta como como um príncipe! 

Não lhe serviu de nada… ainda mais vindo da família que vem… podia ser um 

senhor, com negócios, um bom carro, um bom estatuto, sim, a Senhora não lhe 

nega nada. A Gertrudes, e sabes isso melhor que eu, é como se fosse da 

família e, depois… toda a gente sabe a verdade…  

A verdade? pergunto. Qual verdade, Artur?   

Ora, que é teu irmão, não é assim? Toda a gente sabe…  

De repente, tudo à volta se cala. Lá longe, a voz cacofónica do Artur já não se 

entende, que língua falará? O mundo enegrece. Levanto-me. O chão abre-se 

num abismo. Saio a cambalear com os pés sobre os ladrilhos tão vacilantes 

como eu. 

Entro no carro. Vejo as sombras do café a rojarem-se ofensivas das paredes, 



pelo chão, até ao carro. Fujo. Conduzo por atalhos até ao Vale da Corça, até à 

casa em ruínas, o nosso refúgio. Paro o carro. O cinto teima em não abrir. 

Agarrada ao banco, desespero fechada no espaço estreito como um inseto 

aprisionado no copo virado sobre a mesa, como fazíamos há muito tempo. 

Agora sou eu que me encontro às voltas por dentro. E por dentro não há nada.  

Do espelho retrovisor vejo alguém que não conheço. Todos sabem! grito-lhe.  

O Manuel, a Avó, todos sabem!  

Não eu!... 

Não eu… não…não queria saber… só os meus sonhos… 

… e os pesadelos e os pássaros que me pousam nas mãos, nos ombros, nos 

cabelos.  

Vou com eles por dentro dos olhos esverdeados, cismados como os meus. 

Olhos que me fazem medo. És um pássaro que se solta alegremente das 

minhas mãos. Somos pássaros verdes que voam nos olhos uns dos outros.  

Três pássaros verdes! 

O cinto cede finalmente. Liberto-me com brusquidão dessa amarra como para 

me libertar de todas as que me sufocam. Saio do carro, atravesso a solidão do 

extenso vale aberto e desolado. Há muito tempo era uma bela floresta, agora 

as poucas árvores são espectros carbonizados. Fantasmas como eu.  

Chego a um lugar sem sol, sento-me cansada e saúdo o regresso da minha 

noite. Tudo se retira em silêncio para um lugar distante, um mundo fora do 

mundo. É lá que vivem os meus fantasmas. Atravessam os tempos por portas 

invisíveis que ninguém vê, tomam a forma do vento e escondem-se por dentro 

da minha voz. São eles que me recordam quem sou e de onde vim e sabem 

cantar belas canções de embalar.  

Mãe, Pai, que verdade é essa? 

Manuel, quem somos nós? 

No lugar dos caminhos que percorremos ficaram as pedras. As que caíram 

mais uma vez dos lugares altos para que as carregue novamente.  

SÍSIFO!... SÍSIFO!...  chama o eco.  

Chama e repete indiferente o nome que me deram…  
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