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Meu amor… 

Meu irmão…  

Como te chamarei agora? 

Obrigados a desatar os laços tão antigos que nos uniam. Obrigados a pôr no 

seu lugar outros laços igualmente antigos. Outros que nos magoam. Que 

faremos do que fomos? Que faremos do que somos?  

Partir? Para quê, se te tenho no corpo, na alma, no coração!  

Abrigo-me em silêncio num mundo fora do mundo, onde vivem os meus 

fantasmas. Só eles sabem quem sou e de onde vim. Levam-me por caminhos 

que me chamam na imensidão escura do vale e chego à casa em ruínas. 

Empurro a porta encostada. Entro. Há uma luz suave, vinda do candelabro 

sobre a mesa. Aqui nos encontrávamos há muito tempo. Aqui encontrarei o que 

procuro… ou será que vim para me despedir, mais uma vez?  

Ah! chegaste, finalmente. Tenho estado à tua espera. Senta-te, por favor! 

Sento-me, obediente.  

Percorreste montes e vales por perigosos precipícios no meio de chuvas e 

tempestades. Atravessaste a secura infernal dos desertos, temporais…o vento 

impiedoso ainda o trazes no desalinho dos teus cabelos… caminhos que 

percorreste à procura da verdade e dos segredos do passado.  

Muda de surpresa, observo melhor a dona da voz que assim fala: uma mulher 

de muita idade, vestida de maneira antiga, sentada à mesa de carvalho, à 

minha frente. A sorrir com olhos enigmáticos.  

Quem é a senhora e que faz aqui? pergunto.  

Oh, eu? não vieste aqui para falarmos de mim ou para me conhecer, embora já 

nos conheçamos há muito tempo. Chamaste-me para te ajudar nesses laços 

que se atam à tua volta e que te atormentam. Aqui estou! 

Chamei? Como sabe tudo isso? 

As pessoas muito velhas como eu veem com os olhos do coração e olha que 

são bem mais fiáveis. Mas, adiante... cada coisa no seu tempo, e tempo é algo 

que não me falta.  Primeiro, vamos às coisas práticas: estás exausta, e cheia 



de sede…  

Desaparece para logo aparecer com um copo com algo aromático e fumegante 

que coloca à minha frente.  

Bebe! diz-me. É vinho quente com açúcar, canela… e… especiarias, é isso. 

Uma ótima receita para o teu estado.  

Bebo sem perguntas. Cada gole um tónico revigorante para o corpo, um alento 

para a alma. 

É delicioso! digo. 

Ora, ainda bem! Então, bebe, filha. Saboreia. Os sentidos são para ser bem 

usados. Não feches nunca essas magnificas portas…  

Mas…conhece-me? pergunto, ignorando os conselhos. 

Oh! Essa é uma longa história. Mas hoje é uma noite muito especial e não 

vamos ocupá-la com esses assuntos. Hoje, minha querida, festeja-se o 

solstício de verão, o dia mais longo do ano, seguido da noite mais curta, onde a 

luz e a água são festejados para que tudo se renove. É  tempo de  pedir pelas 

colheitas, pelas novas vidas que vão nascer, pelas mudanças que se revelam 

em nós e que necessitamos fazer... 

O Sol é o fogo, elemento ligado à geração de vida que tudo transforma através 

das suas chamas. Este é o momento de lhe entregar as nossas mágoas e 

deixar que  acabe com elas e as transforme em cinzas, para podermos 

renascer puros, novamente. 

As fogueiras do ritual assim como as águas da cascata, representam a limpeza 

das impurezas, a fertilidade e a prosperidade.  

Os homens e as mulheres esqueceram estes rituais. Esqueceram a deusa que 

aqui se venerava, expulsa por outros deuses, e a terra, seu templo e seu altar, 

deixou de ser um lugar sagrado. Para desgraça de todos. É que a alma precisa 

de encantamentos para se alimentar, caso contrário, definhará. Mas eu sinto 

que os sonhos e a esperança começam lentamente a despertar. Porque tudo o 

que está em baixo, está em cima, porque tudo o que foi, um dia, voltará! A 

antiga celebração foi substituída, mas a essência do ritual continua presente 

nas festas populares, onde se ouve a voz da Terra, nossa Mãe. Cale é o nome 

que neste sítio lhe dávamos. Senhora dos rios e dos lagos, das águas 

primordiais de onde viemos, onde toda a vida foi inicialmente gerada. Útero da 

Grande Mãe. Poderás conhecê-la e conhecer a sua imensa misericórdia e 



nada mais será como antes. A visão do seu rosto é a visão do sentido da vida e 

de tudo o que nos rodeia.  

Filha, aproxima-te desta taça! Olha para o espelho das suas águas. Concentra-

te e verás o que procuras. Este é um portal que se abre para o que os olhos 

terrenos não veem. Vai! Eu serei novamente a tua guia…  

Seduzida por estas palavras, olho a superfície espelhada e o reflexo da luz na 

água…  

Deixa-te levar, deixa-te ir até ao fundo… 

O líquido treme abrindo-se num remoinho, numa escada em espiral por onde 

desço levada por uma força que desconheço. Olho à minha volta e não sei 

dizer que paisagem é esta que me envolve no seu abraço. O meu olhar que é o 

olhar do céu e da terra deixa-se naturalmente encantar pela brisa morna da 

montanha, pelo sussurrar da floresta e lateja no meu sangue e no calor da 

minha pele. Dos ventos e tempestades conheço agora a força, por isso, deixo-

me ir, deixo-me docemente levar até ao fundo deste enigma que me contém e 

não conheço. E vejo-te, Mãe. Estou ao teu colo e sorris maravilhada comigo e 

com as camélias que lá fora floriram majestosamente para nós… agora a 

cozinha enorme… agarro-me às pernas da mesa. Levanto-me. Olho o corredor 

sem fim, dou um passo, outro passo, avanço cambaleante. Estás aí, sorris e 

desfaço-me em sons que não sabia existirem na minha boca. Pegas-me ao 

colo, encosto a minha face ao cheiro do teu pescoço. O rumor daquele tempo, 

daquelas horas sem fim, cheias de choros, sustos, risos e gargalhadas… e os 

teus dedos muito pequenos junto dos meus… e depois a escola… as nossas 

cabeças sobre os cadernos, lado a lado, a tocarem-se no aconchego de uma 

coisa grande ainda sem nome.   

Vertiginosamente, continuo a descer até à luz que me puxa, iluminando as 

vielas escuras onde te têm aprisionada, Mãe, e te arrancam uma criança dos 

braços. Choras! Com a tua dor abrem-se fissuras nas paredes do mundo e 

deixo-te, e deixo-me ir nesse vórtice imparável até ao lugar distante onde um 

homem e uma mulher se beijam, desesperadamente. Estão tristes. É uma 

despedida. E conheço os teus olhos marejados, Gertrudes, e conheço o rosto e 

a eterna farda do tio Alfredo… E o mundo a girar à minha volta. Agora sei... 

agora sei! E oiço lá ao longe a tua voz que se aproxima e vejo no sopro do 

vento a explicação do mundo. Posso finalmente descansar sob a sombra da 



árvore que fala: desce, desce mais fundo… e transformam-se os prados em 

mares e lagos verdes. Navego até um lugar de sol e de cores onde se aguarda 

o regresso da noite para a celebração do fogo e da água. Mergulho nas águas 

límpidas e profundas e toda a sujidade é lavada. Salto a rir as fogueiras e todas 

as feridas são curadas. E como o pássaro imortal volto a nascer intacta, das 

cinzas. E na cascata as águas caem cintilantes e puras entre musgos e 

arbustos muito verdes. Ninfas pálidas, esguias e de longos cabelos escorridos, 

lá se banham e cantam e desfazem-se em gargalhadas cristalinas, diáfanas 

como espuma e piscam-me os olhos divertidas e o rosto da deusa deixa-se ver 

no meio das águas. Nos seus olhos acesos um lume antigo, um jeito ondulante 

de serpente, de fêmea eterna, deusa pagã com sonhos de pássaro… sorri-me 

e afasta-se com um olhar materno. Indomável e só, ninguém sabe o traçado do 

seu caminho…   

E oiço a tua voz que se aproxima.  

E descubro-nos no ondear das searas, na vertigem duma frase, num poema, 

nos caminhos de sonho por onde passeámos à luz de uma claridade só nossa.  

Aproximas-te e ficamos em silêncio e toda a noite se acende sobre nós. 

Aperto-te muito as mãos, entrelaçando os dedos pela tua alma fora, com medo 

que o chão se abra ou que algo em nós se parta, ferindo de morte a beleza 

desta noite. 

Enlaçamo-nos, novamente, e beijamo-nos esquecidos de que há mundo à 

nossa volta. 

 

 

 

 

»«»« 

 


