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Quanto a mim, ninguêm poderia acusar-me de não

saber o que Jesus dissera aos seus apôstolos : ou

dizer-me que não seja muito útil ficar de joelhos
duas horas. Muito úteis as torturas, úteis as Deli-

ciosas Inquisicôes de Fogos— nunca afirmara o

contrário : comecava a gostar daquilo, ficar de

joelhos a adorar um Deus Incriado, Omnipotente,
Omnipresente, Omnisciente, para lá de todas as

grandezas e misérias— ÚNICO E SABIDAO. Ave-

-maria. NSo longe de mim ajoelhava a senhora Ana,
bastante emagrecida, um quê de transfigurado mis-

ticismo no olhar posto no Cristo Chagado— perdida
em parte a expressão arrogante, o ar de lutador

diluía-se em suavidade e palidez : a mantilha preta

pela cabeca e o pô de arroz muito branco e nial

distribuído emprestando-lhe ao rosto um quê de

máscara de teatro grego, algo de patético. Todo

o ambiente da igreja, empestada de espesso be-

dum— o calor e o cheiro a cera e incenso mistura-

dos com o dos corpos não lavados— , o Cristo

agônico rodeado de luzes, as vozes das mulheres

acompanhadas pelas vozes mais grossas dos padres,
o som desafinado do ôrgSo em desastrado acom-

panhamento de missa solene— tudo isso prestava-se
a dar S igreja, barca de Deus, os mais extravagantes

toques de irrealidade. Ãs tantas, o padre Raimundo

subiu ao pũlpito engalanado a sedas franjadas e

entrou sem grandes preâmbulos no discurso meloso

que preparara. O senhor Bispo— explicava ele,

olhando de esguelha a folhinha
— estava muito can-

sado, muito fatigado— emendou— e não fora pe-

queno sacrifício ter consentido em vir ali crismar

os nSo crismados ; e como o estado de saúde e de

esgotamento do «nosso reverendíssimo» lhe não

permitia ser ele a falar, fazia-o ele, padre Raimundo,
embora de antemSo sabedor de quanto a sua oratôna
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era pobre e destituida daqueles primores que tanto

agradam a Deus e convencem os homens. NSo se

ouvia uma mosca na igreja, sô uma velha surda,

de olhar esgazeado, âs tantas fungou, limpando as

lágrimas : sabia que do púlpito das festas nunca o

padre Raimundo se atreveria a anatematizar os fiéis,

muito ao contrário, dali saíam sempre sermôes de

fazer chorar as pedras. Alguém sacudiu a velha

obngando-a a estar com termos : nSo chegara ainda

a altura do choro e ranger de dentes, essa espécie
de danca de S. Vito tSo propícia Ss reconciliacoes

em massa de Deus com os homens. Em dias assim

solenes, padre Raimundo transformava-se em orador

a preceito : nada de ameacas de excomunhão, nada

de lembrar pecados velhos e de trazer por casa,

como os roubos nas hortas e palheiros dos senhores
tal e tais— nesses dias de mais selecta assistên-

cia, como boa dona de casa que nSo vai pôr os

podres da familia ao sol, diante de visitas de ceri-

mônia, todo ele escorria suor e melífluo palavreado
sacrista. O mulheredo desentranhava-se a chorar

pela altura das catacumbas (ou dos Cristão-Lanca-

dos-âs-Feras), horrores que padre Raimundo se não

dispensava de servir ao seu auditôrio em festas

grandes, quer se tratasse do Sermão de Santo

Antônio, quer do Dia de Homenagem â Senhora de

Fátima. Aliás, gostava daquela palavra, repetida
dezenas de vezes e ribombante como um trovão :

CATACUMBAS, mães agarradas aos filhinhos e

demais ingredientes. Cansado, por fim, de emocôes,

o povo acabava por cabecear entre esporádicos
solucos : sâbiamente padre Raimundo mandava

a joelhar e rezar pela saúde do Santo Papa e Expan-
são da Igreja Catôlica no Mundo : chegara a altura
de terminar.
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A senhora Ana, nSo longe de Carolina e de

«sua madrinha», olhava os altares assoberbados de

luzes e flores ; junto do Cristo o seu filho JoSo : no

meio do Azevedo Velho e do Azevedo-Senhor-

-Deputado; ao cimo, junto do altar-mor, o filho mais

novo, Álvaro, de capa branca (Coitado, nSo lhe

ficava mal). Lágrimas afluíam-ihe aos olhos, nem

ela saberia explicar porquê : não escutara o padre
Raimundo e nunca se comovera com o SermSo das

Catacumbas : chorava de alegria e gratidSo a Deus

que a experimentava e poupava. Sô a sua Fátima

havía de destoar, fazer ausência com os meninos :

mais dia menos dia teriam outra encrenca por causa

das criancas, que eram perfeitos cristãos baptizados
antes da idade do mês, por sua vontade e destreza.

Que se havia de fazer ? Até o seu Francisco andava

pelo adro e estava a ouvir tudo, ela bem o sabia— e

era capaz de repetir, depois, tintim por tintim, tudo

o que dissera o padre. Mais que certo! Uma alegria
ainda que grande nunca vinha completa. Estaria

alegre como se repetia a senhora Ana ou ao con-

trário, angustiada e aflita ? Passava em revista as

batalhas travadas, fazia novos projectos : estava

ainda um bocado fraca, mas assim que melhorasse

metia-se no negôcio das carnes salgadas : a única

coisa que ainda dava, pois os Espanhôis vinham â

procura. Faziam o negôcio com Salamanca— Sala-

manca um nome tSo engracado : fazia-lhe lembrar

uma feira de Verão com raparigas de blusas garridas
e rapaziada de cravo na lapela e manjerico na

orelha. Quero ser eu a acabar de educar a minha

Carolina. Ah, que se eu tivesse tido quem puxassé
por mim como eles tiveram 1 Garotinha ainda... — ã

D. Lia a querer ensinar-me mais do que as primeiras
letras— e meu padrasto a empontar-me com as

cabras. Sorriu lentamente â lembranca : via-se pe-
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quena, montada na mocha, a correr e
.

a rir pela
Lameirinha, numa alegria tSo grande, tSo genuína

que alastrava peio mundo e o transfigurava— todo

um universo redondo girava S sua volta, redondo

e fechado por todos os lados, estonteante e mara-

vilhoso, louras searas incadas de papoilas, pássaros
e borboletas, carvalheiras e hortas, doido rodízio

de que ela era o centro vivo e indispensável. Tinha
o mesmo riso da minha Carolina— foi o que mais se

saiu a mim—

, o mesmo modo de, em crianca, abrir

os bracos como asas e desatar a girar como um

pião
—

girar até cair tonta. De pura a.egria. Para

nSo estoirar de alegria. O meu João também tem

um bocado de parecencas no nSo ficar ã espera do

que os outros nos vão trazer de mão beijada. Sei

lá ! E é um bom filho, digam o que disserem por

ser interesseiro. Já me prometeu que me leva de

carro ao Bom Jesus de Braga, na Páscoa que vem,

quando comecar o bom tempo
— e me manda ir uns

dias a sua casa de Lisboa. Sempre tive vontade de

ver mundo e nisso a Fátima tinha as minhas ambi-

côes— todos têm as minhas ambicôes. Pobre filha I

Ela e o Álvaro... TSo triste aquele rapaz, bom mas

sempre a pensar na morte da bezerra, sem gosto

por nada. Vai para onde o mandam—

agora dizem

que para o estrangeiro
—

, não pede nem discute,

nunca deu que falar— cumpre as obrigacôes de

padre. . . Meu Deus, quando vejo um serzinho assim,

lembro-me que ou tem muito na cabeca, ou nada,

que é muito bom ou muito ruim... Ê boa pessoa.

E de bruto nunca teve nada, aprendia tudo quanto
lhe ensinassem, uma linda memoria, louvores !

Quatro filhos, cada qual mais distinto, cada qual com

sua cisma. Cisma sim. Cismáticos, dizia a grazina de

minha sogra, que tinha mais de esperta que outra

coisa. E eu de tanto que quis fazer por eles se
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calhar talvez tivesse feito muito pouco. Ah, estaria

contente mesmo assim se tivesse saúde. Nunca fui

uma mulher triste ; aborrecem-me as tristezas e as

almas desconsoladas. Deixa que quando vir o nosso

Âlvaro a jeito digo-lhe duas verdades... O monô-

logo da senhora Ana foi cortado pelo final do

sermão do padre Raimundo, quando este, abando-

nando o tom e as grandes perifrases discursivas,

intimou os fiéis a orar pelas intencpes do Sumo

Pontífice. A multidão agitou-se num fervoroso

a joelhar, soltando murmúrios de aprovacão e alivio.

Seguiu-se a cerimônia do crisma. 0 bispo percorreu
a fila até Caroiina e aí deteve-se : o padre Raimundo
murmurava-lhe explĩcacôes ao ouvido, e o homem,

um encarquilhado velhinho, envolvido em sedas e

púrpuras, adiantou-se para Carolina. Cheira a

morte— pensou a rapariga, cerrando por instantes

os olhos.
— Deves rezar pela boa sorte de tua madrinha,

que tão bondosa tem sido para ti—disse-lhe depois
a mSe.

Carolina, obediente, mexeu os lábios em auto-

mático padre-nosso : O padre Raimundo não tem

uma retrete— onde é que o velhinho, que é gente,
fará as suas necessidades ? No servidor grande ou

no bacio ? E a Emília depois vai despejar. Padre-

-Nosso-Que-Estais-No-Céu. . .

A senhora Ana no cântico derradeiro da missa

erguia a voz altaneira e bem timbrada, a sobressair

de todos os de mais, em cálida accão de gracas e

louvor a Deus. Seguiu-se a procissSo com os atro-

pelos habituais do comecp
— o sacristão— , Quasí-

modo e dois padres armados de varapaus de igreja
a mandar abrir fileiras e ordenar os fiéis : primeiro
andores e estandartes, depois senhores padres com

custôdia e pálio, em seguida anjos e cruzados, depois
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homens, no fim mulheres : completada a hierarquia,
cantassem o ave.

Ia retirar-me sub-repticiamente com o meu filho,

ao passar junto da casa da tia. quando me senti

agarrada : a senhora Ana, afastando-se comigo das

fileiras femininas, disse-me :

— Muito gostava que viesse comer a nossa casa.

É sô a família, o meu Ålvaro e a Carolma. O meu

João, como tem a família da mulher e a minha

Fátima. . .

A tia, que se afastara também da procissSo,

seguindo-me, respondeu de pronto por mim :

— Senhora Ana, eu ainda nSo morn, minha

sobrinha tem uma casa.

O rosto da senhora Ana afogueou-se, ferido

e orgulhoso :

— Fique sabendo a Fidalga que se falei foi por
a senhora D. Guida ter sido madrmha de minha

filha : quis sômente ser bem educada : sabia que

me diria que não, mas quis ser bem educada. Claro

que se me enganasse e a sua sobrinha viesse jantar
connosco, teria muito, muito gosto.

Eu assistia calada a esse comeco de hostilidades

aberto entre as duas mulheres. A tia não tardou a

repontar :

— Pois se foi por bem parecer, Guida, por bem

parecer, dirá também que muito obrigada, mas que

não aceita convites de estranhos, tendo familia.
— Tem razSo — foi a resposta da senhora

Ana. — Prudente e superior, desdenhava desse diz-

-que-direi com a vizinha. Despedia-se, dizendo-me
com um sorriso de bondade e gentileza :

—Até logo. A senhora D. Guida nSo deixe por
isso de ir S tardinha a nossa casa provar um bocado
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de pão-de-lô. E muito obrigada por todas as amabili-
dades.

Ao fim da tarde a festa comecava a declinar, a

descer a encosta. a morrer afundando-se numa

digestão sobressaltada, inabitual. A funcão religiosa
da tarde decorrera já sem a exuberância e o ardor

beato da de manhS— e ao pôr-de-sol, as pessoas
deambulavam pelas ruas, melancôlicamente, empan-
turradas ; os jovens apertando nas mãos— como

vagos troféus, símbolos de perenidade nos prazeres,
canas de foguetes rescendendo a pôlvora ardida.

A rapaziada quis armar um bailarico no terreiro,

dois pares ainda se atreveram a rodopiar ao som

do harmônio, antes da chegada de um paquete-noti-
cias : «0 senhor Bispo anda a visitar a terra, com

todos os senhores padres atrás.» Aliás, os bailaricos

estavam mais que proibidos havia muito e não se

faziam senão na clandestinidade do Galinheiro.

Tratava-se de uma construcão de madeira mandada

fazer pela tiá e destinada S criacão de galináceos,
por atacado

— mas como tal empresa nunca chegara
a ser levada a cabo, o galinheiro, ficara «per omnia

secula» Ss moscas— servindo sô, de raro em raro,

para os folguedos «pecaminosos» da mocidade (bai-
les e jogos de prendas) — que pagava vinte escudos

â dona pelo aluguer. Também era sabido que no do-

mingo imediato o padre Raimundo informado
— pelo

sacristão e acolitos ou rezinguenta zeiadora— do

acontecido e dos participantes na «desobediência»
—

em parte mstigado pela senhora Marquinhas Aze-

vedo, «que não podia consentir poucas vergonhas
na terra natal», em parte por sadismo prôprio e

espírito vingativo
— havia sempre raparigas (as

belas e inacessíveis raparigas ! ) que eram expulsas
de mordomas de santos e santas, em gritos altísso-

nantes do altar-mor para baixo : «Sílvia Maria An-
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tônia, fica impedida dos seus encargos de mordoma

da Virgem Santíssima, por indignidades cometidas

contra a SantaMadre Igreja bailando em Dia Santo

de Guarda no Galinheiro da Fidalga*— seguindo-se
a enumeracpo, mais ou menos longa, das delinquen-
tes juvenis. A Fidalga, por sua vez, depois de se

ter regalado a desafiar as iras da Santa-Madre-

-Igreja, regalava-se ainda mais a ver cair o raio

sobre os culposos (as deslavadas raparigas da aldeia

de riso famélico ; fêmeas em cio) — e defendia-se

perante o seu vago amigo-inimigo padre Raimundo,

dizendo cinicamente nSo ter tido conhecimento de

tais desmandos, que a rapaziada de certo entrava

pelos buracos destinados ã criacão : «Que hei-de

fazer, padre Raimundo, senão pedir-lhe que as cas-

tigue sem dô nem piedade?» Os homens ficavam

ímpunes, nSo tinham culpas nisso, limitavam-se a

acorrer aos chamamentos da «carne», como era na-

'

tural, a nSo negar o prazer âs «devassas». Quem

pecara em primeiro lugar e levara o primeiro homem

ao pecado e S perdicão eterna ? A Fidaiga apresen-

tava tais argumentos : os vinte escudos recebia-os

a Benvinda sem seu consentimento : que o padre
Raimundo, sabendo-os de cor se dispensava de

ouvi-los já— e do seu púlpito domingueiro fazia a

defesa da «inocente senhora*.

Â tardinha bati S porta da senhora Ana, cha-

mando por Carolina, e foi com mal disfarcado es-

panto e profundo constrangimento que dei de caras

com Fátima. Ela, por seu turno, ao ver-me, ia recuar,

escapar-se, mas ficou-se a olhar-me num assombro

assustado. Inesperadamente sorriu-me (a pobre,
doce amiga) num sorriso parado, ausente. Trazia

num dos bracos uma crianca, gorda e rosada, as

pernas apoiadas sobre o ventre avantajado e pon-

tudo. Fixei-lhe com avidez o rosto emagrecido,

268



buscava qualquer parecenca com a antiga rapariga:
a do chapéu de palha bordado, que usava um vestido

estampado de cerejas : de riso agressivo e inteli-

gência de menina prodigio. Nada ! Uma timida

mulherzinha sorria-me idiotizada e com acanha-

mento. Disse-lhe a custo, sem saber se devia ou

nSo aproximar-me e abracá-la :

— Como estás, Fátima ? É este o teu filho mais

novo ?

Ao fazer uma festa na perna rechonchuda do

garoto, a minha mSo, involuntâriamente, rocou pelo
ventre da pobre e doce amiga e tal facto provocou
em mim descontrolada emocSo de dô. Ouvi a voz

da distante amiga, muito suave e amorável :

— Chama-se Francisquinho, tem dois anos.

O mais pequeno está com onze meses.

— Quantos tens ? — Desviava o olhar. Fátima,

que não lera a pergunta nos meus lãbios. obrigava-
-me a repetir.

— Quatro. Vésperas de cinco. E a senhora ?

Corei ao escutar aquele «E a senhora ?», vindo

assim de Fátima, longe de qualquer intuito ofensivo,

antes numa entoacSo de terno desmteresse, na dis-

tância das amizades mortas.

(Ela recusa todo o conforto, qualquer simpatia
ou quente comunicabilidade. Fátima nSo está morta :

noutro «tom» ela continua a recusar as pessoas.)
Dava por mim a sacudir os cabelos, pesavam-me,

e sem deixar de a fitar respondi :

— Um. Um rapaz.
— Depois, a tentar libertar-

-me de um pesadelo, desse sorriso parado, per-

guntei :

— Carolina ?

— Quem ?

— A minha afilhada. Carolina— repeti, um nô

na garganta, um tanto descontrolada. Å l'ombre
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des jeunes filles en [leut ; Os Possessos ; O Dom

Silencioso »• A Moûtanha Mágka ; Plexus ; Con-

traponto... Que outros livros te mandei, querida
Fátima e que tu nem sequer agradeceste ? Quantas
cartas a que não respondeste ? Para quê ? I Ninguém
é digno de ôdio ou gratidSo. Ninguém que mereca

o amor. Mas para que serve o amor se nSo houver

seres amados ? NSo vês que também eu estou de

fora— escorracada ? Com todo o conforto, natural-

mente, confortâvelmente : em mim abunda a espe-
ranca saloia— que queres ?

A senhora Ána vinha a subir a escada, arque-

jante, explicava :

— Está muito mouca, a minha Fátima. Faca

favor de entrar e de se sentar, senhora D. Guida,
a sua afilhada vem já : foi ajudar-me a atender uns

fregueses. Nestes dias aparecem sempre pessoas que

aproveitam a altura e querem comprar. NSo é pelo
ganho, mas não gosto de ver ir as pessoas por.aten-

der, contrafeitas. Carolina ficou lá a medir uns al-

queires de pão das esmolas de um santo. Arrematei-o

aos mordomos. Estávamos ambas na tulha quando a

senhora entrou, senSo tínhamo-la visto ou ouvido

chamar. A minha Fátima comecou a ficar assim

desde o segundo menino— sô entende pelo mexer

dos lábios. Uma perfeita tristeza. O doutor disse

que ela não devia ter filhos, ou pelo menos mais

que um ou dois. Prova um docinho ? Pão-de-lô ?

Carolina voltou de medir os alqueires de pão,
em seguida padre Ålvaro que me cumprimentou

apertando-me a mSo com moleza ; JoSo apareceu

tambêm, a barriga proeminente a contrastar com o

redondo juvenil das faces, todo amabilidades e poli-
dez das grandes ocasiôes : fitava-me do fundo dos

olhos escuros e atrevidos, falando num arrastar de

sílabas, falsamente cerimonioso— o simpáitico velha-
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cote!— , apareceu um tio e uma irmS, criancas, toda

a família chegada da senhora Ana se reunia aos

poucos, vinda dos fundos da casa e da cozinha.
— Porque nSo trouxe o seu menino ? — pergun-

tou afâvelmente a senhora Ana.
— Ficou no quintal, com Benvinda, divertido, a

andar de cá para lá em cima da égua. Foi o único

modo de fazer as pazes com a muiher— expliquei.
— É uma linda cnanca. Estranha as pessoas, mas

é natural— somos todos tSo diferentes das pessoas
do seu diário convívio 1

Falou-se de cnancas, dos netos da senhora Ana

e esta mostrava-se profunda conhecedora do mundo

mfantil, uma sabedoria toda intuicSo e sensibilidade.

Perguntava ao filho mais velho :

— Porque nSo trouxeste as meninas ? Bem gosto
de as ver e nSo são tantas as ocasiôes que tenho

para isso.

— Foram â igreja com a tia velha, mas deixe

estar, minha mSe, que nSo acaba o dia sem que lhe

traga aí as miúdas.
— E tua mulher ? Sei que se despreza. . . e tenho

pena porque gosto da familia e não quero fazér

distincôes entre os já existentes e os chegados de

novo.

— A Cândidmha não veio porque apareceram

â última da hora as primas de Vale de Coelha.

— Tu também aqui foste criado. Antes seja
então por isso... Prefiro saber que nos estima e nSo

tem mágoas de nôs.

João abracava a mSe pelas costas, ria :

— Tem coisas, minha mSe, entSo nSo havia de

estimar ! E se a mSe quiser, a Cândidinha apre-

senta-se aqui num rufo : é sô a mSe dizer que eu

mando chamá-la.

— NSo, filho ! NSo comeces com espalhafa tos.
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NSo quero ninguém obrigado em minha casa. —Vi-

rava-se para mim a mudar de assunto : — Come

agora um bocado de pão-de-lô, senhora D. Guida ?

A senhora Ana tinha um ar rejuvenescido, leve

vermelhidão a purpurear-lhe o rosto normalmente

pálido e de feicôes correctas, bem nítidas. Vivia

um dia incompleto mas de certo modo glorioso.
Fazia as honras da casa com lhana afabilidade e

compreensSo por tudo e todos— como se planasse
ao de lá das pequenas misérias que apoucam o quo-

tidiano :

— Hoje nSo tivemos as visitas costumadas— sô

minha irmS e meu tio Afonso, porque a saúde

ainda é pouca para atender a grandes movimentos,

mas para o ano, se Deus quiser, hei-de ter cá os

parentes chegados e os afastados : sempre fui amiga
da família e de conviver com todos, mesmo estra-

nhos, criaturas dos mais variados mundos do

Mundo— pois por tal terra so se passa uma vez !

Quando havemos de falar-nos se durante semanas

e semanas cada um vê simplesmente trabalho? I...

Sobre a mesa de festas, colocada no meio da

sala e coberta com uma toalha de alvo linho caseiro,

havia uma garrafa de vinho, um prato com copos

emborcados, outro com tremocos, um avantajado

pSo-de-lô— e dois solitários : um enramaihetado de

rosas alexandrias meio murchás (tinha passado por

elas o calor e o silêncio— o fogo do meio-dia) — e

um outro, o pôlo contrário (a antimatéria), barroca

fantasia, um macico de flores silvestres numa

gama extraordinária de azuis, brancos, amarelos de

girassôis do monte— e verdes ■—

, uma coisa que eu

o.hava fascinada.

JoSo tirou um punhado de tremocos e comecou

a comer. Eu aceitei enorme fatia de pão-de-lô
— a

senhora Ana nSo achava assim grande, por aí além.
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O padre, muito calado, mirava as pessoas, depois
as unhas bem aparadas, depois as pessoas, em se-

guida as unhas, num ciclo indefenido (infernal
talvez para o pobre rapaz) : o adolescente louro

e bonito fizera-se pálida e ossuda figura de El

Greco— anunciado, aliás, sob a primitiva metamor-

fose. Fátima embalava nos bracos, a um canto, o

último bebé. De relance notava-os a todos, como

actores prontos para a «minha» representacão, â

espera sômente de que o públíco se aquietasse nos

seus lugares, que o pano subisse... Na parede, lívido
cenário, lá estavam, a constelacão de retratos pen-

durados em ganchos de arame— e exibindo-se a

meio. contrastando com os demais, a tia Lau, de

chapéu enterrado até âs orelhas, casaco de peles
como qualquer elegante e jovem mulher de 1920—

um tanto desbotada já, como fotografada... Os

cortinados de chita das alcovas enfunaram-se ã leve

aragem do anoitecer. Iriam saltar anôes, bobos ?

Cegos e famintos ? Piolhosos ? Toda a Idade Mêdia

das sarjetas ? Ratos e morcegos, sanguessugas,
videntes e aldrabôes ? Que mais faltava para que a

cena tivesse comecp ? Ah, a senhora Ana, maestro

de inaudível sinfonia, nSo dera ainda o sinal : era

ela o fuicro onde vinham ter todos os fios da meada,

o centro do enredo, o motivo da peca...

Â porta, vindo do corredor (e nSo de detrás das

cortmas), surgiu o FerrSo— afinal faltava aquele
elemento «pour que tout le monde comencait S

joeur». O recêm-chegado cumprimentava-me com

exuberan te amabilidade :

— Como está ? Passou bem, minha senhora ?

Muito gosto, muito prazer em vê-la em nossa casa.

Ora muito gosto, muito gosto
—

repetia na eufôrica

linguagem do borracho que aguenta bem o vinho.—

18
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Sim, senhor ! Tanto incômodo com a nossa Caro-

Una— o traste I

— Traz o rádio para aqui, Francisco ! Talvez

a senhora D. Guida queira ouvir um bocadinho
— lembrou a senhora Ana.— Carolina, vai buscá-Io

a loja. Se déssemos com aquela música de há dias,

lembras-te. Talvez nSo goste de escutar essa por
ser cântico de igreja e já hoje ouviu muita cantoria.

Mas há outras.

Carolina, como se aguardasse aquela deixa para
sair da cena, correu a executar a ordem da mSe.

O FerrSo dizia para a mulher :

— Com que sim, mulher, esta senhora é tua

comadre ! —Virava-se todo para mim : — Se lhe

pedirem que seja madrinha de mais garotada. não

faca caso, minha senhora, e diga redondamente que
nSo. Esta minha mulher sempre foi uma Maria das
Comadres e dos Afilhados : gosta de ter meio

mundo por família e nem sequer pensa que ter como

comadre uma senhora de alta estirpe manda ven-

tarolas e mais respeito.
Carolina voltou : localizara um posto emissor

que transmitia naquele momento música de danca

e o Ferrão batia palmas virado para a mulher :

— És uma Maria das Comadres, das Cantorias

e dos Bailes— já de solteira andavas por «manú-

bnos» de Espanha e Portugal a bailar. Eu nunca

bailei em toda a minha vida nem falta : anda cá

mulher, depois de velho talvez dê para dancarino.

O FerrSo agarrava a senhora Ana pelos bracos,

queria obrigá-la a rodar ; esta escapou-se-lhe e ele

ficou a meio da sala batendo as palmas e o pé,
repetindo, bobo :

— És uma Maria tonta, mulher ! Quem te diria

a ti, nesse tempo de «manúbrios», que ainda havias

de ver-te rodeada assim de pessoas de categoria.
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Vá ! As palminhas da Catrina andaram de mSo em

mSo ! Vá 1 Cala essa buzina da telefonia, Carolina 1

Anda cá, Maria tonta 1

A senhora Ana desculpava-se para mim :

— Diz-me o que lhe lembra por me querer bem.

Os ouvidos atordoados pela estridente música

de «jazz» que Carolina sincronizara— expressSo
maldosa e sádica de garotelha que espeta animalejos
em paus e depois fica a vê-los debaterem-se— es-

tonteada, via-me a percorrer confuso labirinto (teria
saida?), dizia-me : Porque esperam todos «pour

commencer» ? A tragédia gasta-se do lado de cá do

pano
— e dôi, deuses !, dôi !

Carolina mexeu no botSo da telefonia, procurou
novo posto emissor : uma música mais estridente que
a primeira jorrou com fragor : ela sorria, maligna
e calada, mordendo o pedúnculo rijo de uma rosa—

fincando os dentes com diabôlico prazer. E olhava-

-me : «Nasci numa noite de Marcp de luar e neve,

numa cozinha, S luz da chama de uma giesta : foi

belo, nSo julgue por lá, senhora-de-alta-estirpe !»

Instintivamente levei as mãos ã cabeca, ator-

doada. A senhora Ana notou o meu movimen to

e ordenou S filha :

Cala-me essa música, rapariga. Se não há outra

coisa de jeito, fecha a telefonia. Tu não ouves—

berrou áspera ao ver que a filha não movia um

dedo.

Lentamente, Carolina baixou o som e respondeu
com suave entoacao (o veneno !) :

— Está bem, minha mãe, já podia ter dito que

nSo estava a agradar-lhe ouvir.— E procurava

novas bandas, detinha-se a escutar as vozes e sons

baixos, sô para eia, voltava a rodar o botão branco

de matéria plástica.
No seu canto. Fátima afagava a cabeca da filha
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mais velha : a senhora Ana ofereceu mais pSo-de-
-lô que eu me via constrangida a aceitar ; o Ferrão

co^ava o queixo, atento aos movimentos de Carolina

e ao deslizar da agulha verde no quadrante lumi-

noso ; padre Âlvaro contemplava os presentes, depois
as unhas, os presentes, as unhas— umbigo de um

outro Buda ; JoSo mastigava tremocos e arrumava

as cascas num prato de faianca, o tio e a irmS da

senhora Ana pareciam estátuas... Oh, algo de pan-
tanoso e cruel se escondia debaixo da humildade-de-

-um-domingo-de-festa-na-aldeia ! . . .

Levanteí-me da cadeira, amachucara os pássaros
(seriam os mesmos pintados por Fátima?) da

almofada :

— Se me dSo licenca, despeco-me, Tenho o meu

filho... Até amanhS. Carolina, nSo queres dar uma

volta comigo e com o meu filho ?

JoSo apressou-se a oferecer numa voz toda

garganteada : o seu carro estava S porta, nSo pre-

feria dar um
, passeio de carro ? A mSe, o pai,

todos ?... Eu escusei-me e sai, no meio do rebulico

de toda a família, alvoracada por aquele passeio fim

de festa. A senhora Ana acompanhou-me S porta
e ai disse para a filha mais nova que ficara ao cimo

das escadas :

— Carolina, vais dar o passeio a pé com tua

madrinha. Mexe-te. NSo ouviste ? Já nSo tens idade

para te fazeres zonza e nSo é todos os dias que se

têm visitantes de tanto agrado.—Virava-se para

mim e pedia desculpas por entre protestos de gra-

tidão.

Afastava-me por fim, seguida de Carolina. Esta,

chegadas ao cimo da rua, parou S minha frente,

retendo-me as passadas, de bracos cruzados, es-

carninha :

— Sei muito bem que esteve todo este tempo
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tremendamente chateada em nossa casa. Chateadís-

sima e confrangida com o espectáculo— mas des-

canse que não seria eu a fazer o papel de Maria

a lavar os pés do Senhor, como fez a minha mSe.

Cravel-lhe as unhas num bracp :

— Porque dizes idiotices ? Como supuseste que

eu estive contrafeita e não divertida e fe.iz ?
— Divertida como no Pátio das Comédias— e

«você» estivesse bem instalada em primeira pol-
trona ? Julga-nos parvos ? A minha mSe percebe
mas finge, faz-se desentendida porque é uma ver-

dadeira senhora. Ah, não uma senhoreca como

essas «ladies» burguesas, nada disso ! Mas não há

dúvidas : o povo quando procura conquistar posicôes
pelo agrado, torna-se enjoativo como burro. Eu sou

pela violência ! — E bruscamente soltou-se-me das

mãos.

Disse-lhe ainda :

— Tenho pena que me vejas assim, Carol.

E tenho pena por ti, sais-me afinal uma rapari-

guinha cheia de complexos.
— Prefiro isso... a coisa pior.

— Todos nôs

estamos muito aquém ou muito além dos vossos

ridículos. Boa noite.

Perplexa e vagamente irritada, fiquei a vê-la

afastar-se : encolhi os ombros por fim e caminhei

â deriva pelas ruas de arcos embandeirados, reves-

tidos de folhagem emurchecida já, pisando ramadas

verdes como corpos por terra, doridos. Porque viera
meter-me nessa espécie de buraco sem ar ? Ah, sim,

esperaya Duarte Nuno, o Marido. Queín era o Ma-

rido ? Vira-o pela última vez havia quantos meses
—

e anos ? Como era o seu rosto ? A sua voz ? Parecido

com José, isto é, José parecido com ele, pois todos

os homens «amáveis» se pareciam entre si. Talvez

aqueles se parecessem de um modo especial, como
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duas gotas de água do mesmo oceano, uma da

borda, outra do fundo. Tinha que escrever a José
um daqueles bilhetinhos desenhados a letras de

sangue
—

iguais a tantos outros que em idênticas

circunstâncias escrevera a idênticos «amantes»— e

dizer-lhe que me viesse salvar— estava prisioneira
no castelo da Velha do Quico, muito desbotado

e menos no cocuruto... O chapéu nSo dava com a

velha nem a velha com o chapéu, eram elementos

irreconciliáveis e talvez que se alguém pudesse
roubar o chapéu â Velha do Chapéu O DESTINO

HUMANO SOFRESSE SÁBIA MUTAgAO
SUPERIORMENTE DIRIGIDA NO SENTIDO

DA PERIFERIA.

Passavam por mim homens vestidos de preto,

gravatas pretas, expressSo bisonha ; homens de

bocas meio abertas, meio desdentadas, no olhar

alarve concupiscência e matreirice ; garotos corriam

atrás de canas de foguetes— com canas de foguetes
nas mãos ; um grupo de raparigas vestidas de gar-

ridas cores, os trajos estampados de flores, cabelos

encarapinhados em «permanentes» baratas das Es-

panhas — ávidas, num gargalhar inconsequente,
inumano— de mãos dadas, num bloco único, como

guerreiros que avancam possessos para o coracão da

morte. O meu coracSo batia desassisado. Nada sei

do que lhe vai na mente— se têm mente : bem

pode ter acontecido que o mesmo espírito do

Mal que as mantém aprisionadas, FEITAS FOL-

CLORE, lha tenha roubado para brincar de es-

conde esconde nas pocas de água do INFINITO

ÂMEN. Haveria po^as de água no infinito ? Sim ?

Em que galáxia ? Na do Rabo-do-Gato. Na galá-
xia do Rabo-do-Gato, ficaria bem escrever assim :

«Aqui jazem as mentes dormentes.*

Regressei a casa depois de ter errado durante
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muito tempo pelas ruas semimortas da aldeia—

campo destrocado de batalha perdida, com corpos

vegetais agonizantes e os raros sobreviventes da

carnificina borrachos. de olhar vago para o Sete-

-Estrelo— chegava ainda a tempo de levar o meu

filho para a cama. Ele mostrava-se encantado, esta-
belecera amistosas relacôes com Benvinda, grato

pelo passeio a cavalo :

— Senhora D. Guidinha, eu â frente com a

rédea bem presa, o menino encarrapitado na besta
—

que homenzinho!
— chegámos ao Nicho. Na volta,

já ele dizia sem medo : «Anda burro, anda burro !»

Chamava burro S êguazinha.
Cansada deitei-me ao lado do meu filho e ador-

meci logo apôs, num sono povoado de pesadelos.
Simultâneamente, ouvia passos na rua

—

os passos

faziam parte do meu pesadelo, Gigantes Pisavam

os Vegetais Sangrentos, faziam-nos gritar de dor
— todos os ruídos vivos— e o bate-pés a quatro tem-

pos no Galinheiro: corpos suados rodando, rodando

na escuridSo; corpos alucinados; corpos de loucos

soltos, vibrantes, submersos nas trevas de todos os

amplexos, expulsando os demônios da sensualidade

pela prôpria sensualidade, todos os demônios em

suma pela total sujeicSo aos poderes de todos os

demonios— estes cansados e irritados com tanta

«miséria» âs tantas batiam em retirada, soltavam-se

dos corpos nus e inocentes, fugiam em debandada

para as profundas dos infernos— ficando sô os

bailarinos nus, submersos, verdes como algas, bran-

cos como flores, frios e puros como diamantes,

libertos, vencedores, batendo o sapateado : corpos

rodando na paz da Galinheiro, na escuridSo do dia.

A tia cedera o Galinheiro, contente por assim

poder conspurcar a limpeza beata de uma Festa de

Crisma, missa cantada, comunhão e sermSo. NSo
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quisera receber os vinte escudos da praxe, que

Benvinda alcoviteira lhe trazia muito dobrados na

mão escondida debaixo do avental. Dissera :

— Nossa Senhor todos os dias tem que sofrer

a crucificacão— que culpas tenho eu ? Fica tu com

os vinte mil réis, se quiseres, senão entrega-os outra

vez a esses malvados.

Durante toda a noite tive a sensacSo de um

martelar, pancadas, bate-pés, risos estridentes, gri-
tos, correrias, choro e pela manhS abri os olhos

espantada sentando-me na cama com sobressaltada

rapidez. A cabeca pesava-me e encostei-me â cabe-

ceira da cama : nSo sabia se sonhara se na verdade

houvera uma noite agitada a cobrir a face já revolta

da terra— se tudo não passaria afinal do resultado

de um estado febril ou de sobreexcitacSo provocada
pelos acontecimentos da véspera. Como fazendo

parte da continuacão dos meus pesadelos, reais ou

imaginários, vi que a tia me entrava pelo quarto
dentro exclamando esbaforida e alvoracada :

— Vim ver se já tinhas acordado e sabias do

que se passou esta noite 1 ?
— Como hei-de saber, tia ?

—Mataram um homem, o Blele.
— Quem ? !
— O Blele. Um que andou por Brasil e Argen-

tina e que dizia a todos os que queriam ouvi-lo,

quando estava bêbado, que era comunista.

Encolhia-me num arrepio de frio, e chegando
o lencol aos ombros perguntei num desSnimo total,

a olhar a cama vazia de Nuno, exausta :

—Mas porquê ?... Sabes se o pequeno anda pela
casa ? Adormeceu ao pé de mim...

A velha remirava-me contente num espelho,
demorava as ínformacôes :

— O pequeno está na cozinha ao pé da Benvinda,
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e havias de ver como dá fé de tudo e tudo quer
saber— nunca vi crianca mais esperta ! Soube da

notícia antes de ti e pergunta S Benvinda como foi

e não foi que o outro espetou a navalha.

A mulher falava num contentamento impossível
de disfarcar, atropelava as frases. Fora o criado

do Azevedo, na taberna. Comecaram tu isto, tu

aquilo ; um : porque tu és comunista e devias ser

engavetado ; outro : porque tu nasceste de má cria

e lambes as botas dos ricos que devias tratar por
família. O Blele estava velho e nSo tinha a forga
do rapazola, com vinte anos feitos e demais a mais

com uma navalha espanhola afiada... — A tia soltou

uma risadinha. Exprimia-se numa linguagem toda

cheia de termos populares o que emprestava maior

colorido e vivacidade S descricão do acontecido,

Informou entusiasmada, enquanto afastava o repos-

teiro :

— Espetou-lhe vinte navalhadas na barriga e

meia dúzia no coracão. A gana !
— E a polícia ? Quero dizer, a Guarda-Republi-

cana já apareceu para prender o rapaz ? — perguntei

amarga.
— Parece que sim. EstSo todos em amena con-

versa. Aquilo é mais um prô-forma, pois ninguém
vai depor contra o Azevedo Velho.

— NSo percebo, tia : foi o Azevedo Velho quem

matou o Blele ou o criado do Azevedo Velho ?

— Oh, menina, abre-me esses olhos, vê-se que

estás ainda com sono ! Quem matou foi o rapaz, mas

a mando do Velho. O Blele dizia-se comunista, era

portanto contra os Azevedos, contra mim, contra ti,

contra todos os que possuem de seu. Compreendes
agora ?

Cerrei as pálpebras ferida pelo sol que entrava

através da janela escancarada pela tia ; continuava
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a ouvir pancadas, as fontes latejavam-me, tudogi-
rava S roda : â velha acudiam ideias, fazia lôgicos
raciocinios ligados â morte do Blele, significativa
como o assassínio de um rei— e ouvi que acres-

centava :

— Agora dizes-me que vem para ai teu marido

disfarcado na pele de outro doido, o Jorge que

fugiu para Franca depois de desgracar a mãe viúva.
Uma bajonja essa minha irmã ! Nunca serviu

apontar-me como exemplo, deixou que o f ílho fizesse

dela o que lhe deu na real gana, deixando-a na

miséria— ou âs sopas da familia, o que vem dar no

mesmo. Olha que eu nSo quero encrencas. Recebo-o

em atencão a ti ; já disse â Benvinda que espero

um sobrinho— vamos lá ver se o diabo faz com

que a rapariga se lembre da cara dele. Viu-o de

raspão, ao anoitecer, passaram-se anos— oxalá !

Vem disfarcado, mas disfarcado de quê ? Sô mesmo

de doidos ! Haverá algum disfarce que sirva para

uma finôria como a Benvinda ? Assim que chegue
leva-o para outro sitio, para bem longe ! Da má

raca dos ingleses já se viu que era
— se calhar julga

que pertence â ínclita Geracão ! —- e enganou-me a

princípio, pareceu-me um santo. A comer doce de

ameixas rainhas-cláudias, nunca vi ! Fazias bem se

te separasses de todo, exigindo uma boa bolada a

teu sogro : homens assim nunca dSo resultado a uma

mulher : tem obrigacão de te sustentar na grande a

ti e ao filho que é seu neto. Segura-te, nSo te facas

parva ! Lembras-te do meu falecido ?

Lembrava-me do falecido, de todos. Que me

deixassem em paz, todos, mesmo Duarte Nuno ou

o seu espantalho. Alguma vez chegaria, afinal ? Fora
há cem ou mil anos que recebera a sua carta 1

Chegara sequer a receber essa carta ou simples-
mente sonhara-a?
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— Ah, mas ainda nSo sabes da missa metade 1

Levaram a senhora Ana, de noite. Dizem que se

sentiu muito mal e foram com ela, altas horas, ao
médico— no carro do filho, o que havia de ser

bispo e tem levado a todos no conto do vigário.
Lá, aconselharam-os a que a levassem para onde

pudesse tirar radiografias e ser operada no caso de

urgência, Foi um ir e vir naquela casa I Se calhar

a mulher comeu algum acepipe que lhe fez mal
— tendo estado há pouco doente—

,
a mim também

já me tem acontecido, mas como estou sôzinha se

morrer morri— terminou brusca e demasiado espa-
néfica para morrer tão depressa.

— Uma noite agitada, pelos vistos — , disse

saindo da cama e vindo descalca espreitar â janela.
A casa dos vizinhos tinha a porta aberta de par em

par, o FerrSo entrava passados momentos com uma

bracada de lenha. O pântano abrira as suas bocarras

traicoeiras e serenamente fechava-as de novo apre-

sentando uma superfície lisa, sem rugas, toda pla-
cidez— vítimas com voz, calavam-se medrosas sob

as águas...
— Sim, agitada. O carro do doutorzeco deve

rodar a estas horas por Coimbra.

O carro do Dr. JoSo corria a razoável veloci-

dade pela estrada, prôximo já de Coimbra. A senhora

Ana aliviada pelas ínjeccôes que o médico lhe

dera— e que devia continuar a tomar diâriamente
—

dizia para o filho :

— NSo vás nessas correrias, JoSo, podes esbar-

rar-nos a todos. Quanto me custa dar-vos estas

macadas— talvez sem necessidade. Quem pode
afirmar que a minha doenca nSo seja das mais
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somenos?... E aqui a fazer-vos gastar rios de

dinheiro.

Carolma, ensonada. admoestou :

— O médico já há muito tinha dito que a mSe

devia tirar umas radiografias : não é sem tempo que

o faz. Porque está nessa matacSo do dinheiro que

gastam consigo ? Deixe-os gastar que nSo fazem

grande favor 1... — Calou-se prudente, nSo sem

olhar com irntacão o irmSo ao volante, muito calado

e como que comprometido.
A senhora Ana, S entrada de Coimbra, reju-

bilou :

— Que terra tão bonita 1 Vai mais devagar, meu

filho, para ver como é e não é. A vida das pessoas

passa-se em tSo grandes correrias ! Já a atravessei

por duas vezes, na ida e na volta de Fátima, com

a Carolina. Mais devagar, mais devagar, meu filho!

Oh, numa terra assim, limpa e alver é que eu queria
viver. Carolina !

— Sim, é bonitinha (Um monturo, como as

outras, habitado por lorpas barrigudos, metamor-

foseados— alguns— de juventude esclarecida) .

JoSo parou o carro numa praca, S beira do

Mondego : convidava a mãe e a irmS a descerem

— esticar as pernas
— e tomarem «alguma coisa» no

café mais prôximo. A senhora Ana escusava-se :

— Trazemos merenda, filho. Vais gastar dinheiro

por minha causa— quanto me custaĩ
— Deixe lá, minha mSe, nSo pense em des-

pesas
— respondeu JoSo.— Há muito que eu queria

tê-la trazido a dar um passeio grande, mas a falta

de ocasião e outras dificuldades...
— NSo tens tido dinheiro de teu — eu com-

preendo muito bem, meu filho. Não te preocupes por
minha causa : estou muito a tempo de gozar-me dos
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trabalhos ! NSo conto deixar a vida tão cedo,

teremos tempo de muitos passeios.
O filho, contudo, parecia sentir-se culpado e ia

explicando :

— Sabe. a casa em Lisboa ainda nSo está de

todo mobilada mas é grande e boa : a Carolina

viu. E eu há muito que ando a dizer â Cândidinha

que quero a mSe a passar uns dias connosco...

Mãe e filho encontravam-se um em frente do

outro. muito prôximos, sentados a uma mesa do

café— e uma subtil intimidade se estabelecia assim

entre ambos. Carolina mantinha-se â parte do diá-

logo, endurecida contra o irmão e contra todo o

mundo.

Chegaram a Lisboa e a senhora Ana, sempre a

melhorar com as injeccôes, mostrava-se agradada
com tudo o que o filho ia desvendando perante os

seus olhos : encantada com a casa ampla e recheada

de mobiliário de gritante mau gosto, com as vistas

sobre o Tejo, encantada sobretudo com o contenta-

mentô do filho, a exibir as suas abundSncias e gran-
dezas. Foi ela que teimou e quis o quartinho mais

modesto da casa — uma cama, uma mesa, um

guarda-ropa— para si e Carolina (o quarto, aliás,

destinado a esta. por CSndidinha, quando a rapariga
fosse para lá viver com eles, «infelizmente»). JoSo
explicou S mSe que tivera que levantar a voz para

que a mulher consentisse nessa ida de Carolina,

mas que nSo se preocupasse porque quem mandava

era ele. A senhora Ana— que remédio senSo aceitar

tais favores, tudo corria de mal a pior nos negô-
cios I — custava-lhe que a pequena lhes desse assim

um mau viver, que preferia entSo que ela continuasse
com estranhos, mesmo tendo o irmSo na mesma

cidade... O filho sossegava-a. Carolina não iria

dar-lhes mau viver. A mulher desculpava-se ainda,
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um pouco envergonhada, de ter obrigado os filhos

a trazerem-na até ali e nSo se sentir mal «por aí

além» — pelo menos pior que o costumado. E mexia-

-se atarefada, querendo ser ela a cozinhar as refei-

côes dos três, numa muda compensacão de todos os

transtornos provocados.
Entretanto tinham ido a um médico conhecido

de João, que apalpou e aconselhou um «especia-
lista» : comecara a via-sacra dos consultôrios, radio-

grafias e análises— e o aguardar impaciente dos

resultados. JoSo levara a mSe a comprar um casaco :

comecara o frio e ela não podia andar pelas ruas

de xaile— sendo mSe de um senhor padre, uma

senhora professora e um senhor doutor.

Carolina depois de ter insistido na escolha— era

aquele e aquele mesmo que lhe ficava bem— dizia-

-lhe rindo :

—Minha mãe, agora sô lhe falta o coco— a

cacarola na cabeca, forrada de cetim.

— Lá vens tu com as gracas de teu pai
— res-

ponder a no mesmo tom a mulher— , tens a quem
sair.— E a senhora Ana mirava-se remirava-se con-

tente no espelho do guarda-vestidos : — Sempre
ambicionei vestir um casaco assim, quentinho e leve,

muito bom : escolheste logo o mais caro de todos !

Teu irmão nSo fez reparo porque é um bom filho,

mas coitado, é capaz de nSo ter gostado—o dinheiro

custa a todos.
— A ele mais que a ninguém, pois precisou de se

casar com uma tipa daquelas— respondeu Carolina,

pespineta e atrevida, vagamente irritada : andava

irritada contra todos ûltimamente (fora tão mal-

criada para com Guida 1, reconhecia-o) , excepcSo
feita S mSe.

— Não gosto de te ouvir falar desse modo : a

criatura pertence já S família tenha os defeitos que
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tiver— repreendeu a mSe— e o nosso JoSo é um

filho como há poucos. Não quer ver-se lesado pela
vida que dá muito a uns e a outros nada : insurge-se
contra o destino— também eu. Os modos dele sSo

outros... Agrada-te ver-me de casaco ?

— Tomaram as grandes damas de Lisboa de

lhe chegarem aos calcanhares !

Carolina olhou a mSe com secreta ternura nSo

despida de vaidade : a senhora Ana, apesar dos

cinquenta anos feitos, era ainda uma bela mulher,

alta, com o sem quê de arrojado na expressão que

nunca a faria confundir-se com qualquer senhorinha
feita ã pressa. Tudo nela denotava equilíbrio, nocão

instintiva das ocasiôes, do que se deve ou não deve

dizer, do que é bom e útil aqui e se torna nocivo

ou rídiculo noutra sociedade ou mesmo dali a mo-

mentos. A este sentido das proporcôes aliava^se uma

genuína bondade, mais uma variante da sua agudeza
e inteligência, talvez. Sentia-se feliz dentro do

casaco novo, confortável e discreto, e pediu ã filha

que lhe arranjasse os cabelos. «num jeito mais S

moda». Carolina muniu-se de paciência para lavar

e arrumar essa massa pesada de cabelos castanhos

com doirados e brancos â mistura. Lembrou de

súbíto :

— E se cortássemos o seu cabelo, minha mãe ?

Seria mais simples...
Quando pensou que ela iria protestar, ouviu-a

—

como se já há muito pensasse nisso e que sô espe-

rasse que alguém lho sugerisse :

— Não achas que parecerá mal, depois de velha,

apresentar-me na terra de cabelos cortados ?

— A mSe nSo é velha. E não me diga que por

mal-parecer também nSo vai usar o casaco nessa

maldita terra !
— Uso ! Isso uso porque gosto muito dele, mas
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os cabelos... Para te dizer a verdade, toda a vida

desejei usar os cabelos curtos, como qualquer mulher

civilizada— nSo andar carregada com uma facha

atrás de mim—■ incomoda-me. Isto é, nSo sei se me

entendes, acho mais bonita uma cabeca como a tua,

desanuviada e sem artifícios : mesmo despenteada
fica bem. Por brio e por limpeza, ora aí tens 1

— EntSo deixe ver...

Carolina desfez a tranca e depois, munida de

enorme tesoura, cortou sem dô nem piedade. Ficou
a olhar a cabeca da mSe :

—Vamos a um cabeleireiro que faca o resto,

apare como é dado, eu não tenho habilidade.

Decorreu uma semana de espera e vaivém pela
cidade, passeios aos arredores : Sintra, Estoril,
«maravilhas da natureza e das criaturas» que a

senhora Ana se nSo cansava de admirar. De vez

em quando, lembrando-se preocupada de um sem

número de obrigacôes, dizia aos filhos :

—Até tenho vergonha, ter saído da terra tão

doente. . .
—

e doente ainda estou — ter deixado a

vidinha toda ao abandono, teu pai lá a grazinar todo

o dia, a chorar misérias ou alardear grandezas, a

iamuriar-se especialmente de se ver sôzinho com

o servico— eu a andar aqui tao alegre convosco.

— Ora, minha mSe, deite essas preocupacôes
para trás das costas— respondia o filho, no auge

da satisfacão, por poder deslumbrar a mSe. Nunca

desejara outra coisa senSo poder um dia deslumbrar

a mSe— e quando comprava um carro novo, des-

comunal, todo em reluzentes materiais, pensava nas

pessoas da terra : padre Raimundo, Fidalga e popu-
lacho : uns ruídos de inveja, num embasbacamento

bobo, outros ; no orgulho e vaidade do pai, nas loas

que ele depois teceria— mas pensava principalmente
na mSe, na alegria de vê-lo «desembarcar» como
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um príncipe— um principe talhado pelas suas mSos,
ele que nascera com a sina de cavador de enxada.

No dia marcado pelo radiologista : os dois filhos

tinham-no esquecido já : a senhora Ana, atenta a

um mal que não se manifestava a todas as horas

mas que a roía, lembrou na hora prôpria â filha :

— Carolina, não te esquecas que o doutor que
me tirou as radiografias marcou para as quatro.
Tu mesma podes ir sôzinha buscá-las, e saber...

Carolina, que dormitava depois de agradável
almoco, acordou e olhou a mSe, notou-lhe a palidez
olheirenta (Como não reparara no seu abatimento

crescente, camuflado sob uma alegria toda feita de

Snimo de espírito?), e assustou-se :

— Vou num pulo, minha mãe.

O radiologista ao ver a rapariga perguntou antes
de entregar-lhe o grande envelope amarelo :

— Qual a pessoa mais idônea da família com

quem posso falar ?
— Sou eu.

— Você ?! Bem...

Âquele «bem», o coracSo de Carolina comecou

a bater com violência de encontro â caixa torácica.

Perguntou medrosa :

— É alguma coisa de grave?...
— Bem... Talvez nSo... O médico assistente lhes

dirá. . . É natural que precise de uma pequena inter-

vencSo cirúrgica.
— O médico, na terra, já nos tinha dito mais ou

menos isso.

— Ah, bem ! (O fatídico «bem» !) — O homem

estendia a mSo a despachá-la, chamado por outros

urgentes assuntos.— Já sabiam ?. . . As melhoras.

Carolina ignorou a mSo estendida e perguntou

inquieta :

— Diga-me, por favor, o que tem a minha mSe ?

19
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O médico recolheu a mão, um pouco impaciente,
um pouco condoído :

— O meu diagnôstico é um tumor em adiantada

fase de desenvolvimento. Vale a pena operar, nSo

vale ? Não me pergunte, nSo sei, depende da

opinião do médico assistente.

— Um cancro quer o doutor dizer ? — gritou a

rapariga, os oihos esgazeados de puro espanto e

terror.

O médico, nSo esperando por reaccão tão rápida
e insôlita, disse entre displicente e amargo fata-

lismo :

— Que palavrão, moca ( Porque lhe chamaria

aquele homem, de manápula estendida, um nome de

revista de cordel, «manchete» ou coisa que o

valha?). Sim, um tumor. Que mais hei-de dizer ?

Tais coisas acontecem todos os dias.

Carolina baixou o olhar, fixou o chSo : a alcatifa

verde, de consultôrio prôspero
—

que já vira muita

desgraca sem corar de vergonha— dancava sob a

sua vista. Pensou que ia cair, esvair-se e que isso

a libertaria de todos os horrores.
— NSo se aílija, talvez o médico assistente da

sua mãe ache que é de operar
—

que talvez seja
um tumor benigno, sem importância... Poderá viver

ainda muitos anos.

Carolina, sem uma palavra, as radiografias muito

agarradas de encontro ao corpo, comecou a cami-

nhar aos bordos. O homem-da-manápula chamou-a :

— Ouca, sente-se ai um bocado. Quer um copo

de água ?

— NSo. Nada. Obrigada. Mesmo nada.

Saiu para a rua e encostou-se a uma parede.
A mSe— seria a mesma mulher que a esperava em

casa ? — ansiosa, comecaria a estranhar se se demo-

rasse. Dissera-lhe :
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— NSo te demores, filha. Quanto mais depressa
conhecer o meu mal mais depressa comeco a tratar-

-me para me pôr boa e livrar-vos de mais macadas.

Voltar a casa— como fazê-lo, Deus 1 Entrou

numa pastelaria e pediu um café, depois outro.

Parecia mal pedir ainda outro e era cômico que
ainda houvesse coisas que parecessem mal. Ãlcool.

Diziam que o álcool entorpecia o entendimento,
encurtava dias, horas, fazia do tempo um nada,
reduzia-o a zero : porque não experimentar ? Sentiu

vômitos â ideia de se encharcar em álcool e a boca

seca— tão seca!, uma náusea terrível tomando conta

de si, de todo o seu ser. As árvores da Avenida da

Liberdade (Oh Liberté !, e outras célebres frases

pronunciadas na hora da agonia) agitavam as suas

copas sôfregas, emborrachadas— essas sim ! — de

alegria de viver. Viver, o único palavrão belo. Exis-

tir 1 E quando não se pudesse mais existir que

restava? NADA ! OU POR OUTRA, NAO

EXISTIR ! As árvores da Avenida, maravilhadas,

bêbedas de existência : tal qual a mãe, a chorar ou

cantar, sempre a mesma sofreguidão transfigurada
de amor S vida, o mesmo cântico de amor : Existir I

Carolina odiou as árvores e o seu universal cântico

vegetal, odiou as pessoas que passavam aparen tando

vida e liberdade, alheias ao seu desespero. Como

reentrar em casa assim tonta de desespero ?

— Julguei que nunca mais chegasses— disse-lhe

a mãe ao vê-la entrar, a auscultar-lhe desconfiada

o rosto, todos os cambiantes da expressSo.
— Tive que esperar, minha mSe, as radiografias

ainda nSo estavam prontas
— respondeu zangada,

a esconder o patético destrambelhamento.

—Ah?!... E entao?...

— Esperei e fartei-me de esperar. A mSe nSo

sabe o que sejam esses médicos da moda porque
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se soubesse percebia a demora. Farta desses es-

tupores de alto calibre
— julgam que as pessoas nSo

foram feitas senão para esperar : é por isso que

venho chateada até â quinta casa.

— Diz-me, que doenca me encontrou esse senhor

da moda ?

— Nenhuma 1
— Logo vi. Isto é, sinto-me mal ■—

queria que

alguém me receitasse umas pílulas que me desinfla-

massem a barriga. O resto, com uns chás e a ajuda
de Deus...

— (Que Deus, que Diabo queria saber das

pessoas ? Largadas Ss feras, sem qualquer apoio,
nem no Bem nem no Mal, isso sim !). Sim. O médico

disse que o outro médico, «assistente» (Como eles

se baptizam em nome do padre-do-filho-e-do-espí-
rito-santo-de-orelha ! ) , vai decidir se se deve ou

nSo fazer uma pequena operacão «de nada». E re-

ceitar . . .

— NSo vos disse ? Viemos gastar dinheiro para
nada. O Dr. Carlos Alberto se quisesse podia
curar-me em vez de me mandar tirar retratos â

barriga.— A mulher sorriu com docura e Carolina

sorriu também num esgar, a esta.ar de angústia
e desesperacão. Onde agarrar-se se sô tinha a mãe

e esta era o náufrago a necessitar de uma tábua de

salvacão ? Ah, nSo podia perdê-la de modo nenhum,

de modo nenhum consentina em ficar sem ela : o

seu único amparo, a única criatura que deveras a

amava. Quem nos tem amor é sagrado e inviolável :

como libertar-nos de quem nos ama ? Faria todas as

operacôes, havia recursos infalíveis — TODOS OS

RECURSOS INFALÍVEIS DA MODERNA

CIÊNCIA.

Dormiu na mesma cama com ela, muito agarrada
ao seu corpo : a mSe de vez em quando virava-se,
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gemia baixinho. Carolina anichava-se mais, fazia-se
novelo de carne humana, humilhado e abúlico,
abracava-se â mãe, insone : um poceirSo se abria â

sua frente— como lancar-me nele sem pavor, cair

largada sem gritos inúteis ?

— Minha
. mãe ?

— Não dormes ?
— Durmo. Quer alguma coisa ?
— Tenho uma grande fraqueza— se me desses

uma malga de leite?... Senão deixa, eu vou â

cozinha. . .

— Não, nSo, vou eu.

Carolina levantou-se : rompia a madrugada, apa-
gavam-se as luzes das ruas e ainda havia estrelas

no céu pardo: havia estrelas no universo enquanto
os corpos apodreciam lado a lado. Ah, se ao menos

as pessoas pudessem gritar, chorar de puro espanto
e terror. Chorar a dor imensa de existir ! Havia
estrelas e um sol que se erguia, lívido. Carolina

deixou correr as lágrimas...
No dia seguinte foram com as radiografias ao

médico assistente. Este quis falar â parte com

JoSo, que segredou depois a Carolina :

— O doutor diz que decidamos nôs da operacão :

quanto a ele acha inútil. Sendo assim, para quê
massacrá-la com sofrimentos, gastar dinheiro...

— EntSo deixamo-la morrer sem mais nem

menos ? Nunca 1 Pecp-te pelas tuas filhas, por tudo,

manda operá-la.
— Por muito que nos custe ela morre da mesmá

maneira.— João limpava as lágrimas que Ihe inun-

davam a cara : estava quase resignado mas sofrĩa.

— NSo consinto que ela morra, ouviste ? Fica

com tudo o que é nosso, mas empresta-nos o dinheiro

da operacão ; com tudo o que quiseres mas manda
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operá-la. João, por favor I...— Carolina implorava
e gritava num total descontrole.

^

O irmão respondia descontrolado também :

— Pela mSe sou capaz de tudo e nSo me importo
nada com o dinheiro.

— Então diz que a opérem !

A senhora Ana foi operada : «abriram-na e fe-

charam-na» : era um caso perdido, mais que arruma-
do. Carolina andava como louca, mal conseguĩa

arranjar disfarces junto da mSe, ouvira falar em

rádio-cobalto e exigira que o médico prescrevesse

tal tratamento. O médico dissera-lhe que havia

casos, na verdade sensacionais na histôria do can-

cro, mas nSo seria esse ou muito dificilmente

obteria qualquer resultado positivo. A rapariga
teimara exasperada. A senhora Ana queixava-se

para a filha :

— Já que me cortaram o que tinham para cortar,

para que me sujeitas a mais sofrimentos, filha ?

Custa tanto, aquilol...
Ela respondia feroz, inumana :

— Tenha paciência, minha mSe, com isso fica

boa de todo.

— O médico é um homem afectuoso, parece boa

pessoa, não vai querer o mal dos outros. . . Facamos

o sacrifício. Olha, depois não te esquecas, manda-

mos-lhe um presunto da terra.

— (Nem mais, com um presunto fica pago e

repago ! Ah, ladrôes, deviam morrer todos, assim,

sacrificados ao mesmo 1 — se houvesse justica di-

vina). Sim. Venha, minha mSe.

Havia ocasiôes em que a senhora Ana olhava
a filha, como um animal acossado, definitivamente

preso na armadilha :

— Tens a certeza, Carolina, de que me tiraram
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a ferida ? Que nSo era ferida ruim, sem cura ?

É que sinto roer, roer...

— Tiraram. Ficou uma cicatriz que precisa
fechar e que dôi— mais nada I

— Se assim é... Olha que nunca, mas nunca me

esqueci de rezar para que Nosso Senhor nos livrasse

de feridas ruins...
— (Que Diabo de Nosso Senhor ? ) Cale-se com

feridas ruins— respondia a rapariga numa vio-

lência inaudita, o que deixava a senhora Ana sem

coragem de continuar as suas queixas.
— Quem está do lado de fora do mal não sabe

o bem que lhe assiste
— acrescentara um dia a medo,

temerosa de que a filha a não rebatesse.

Carolina, ã forca de dizer mentiras, mais se

convencia da verdade das mesmas, e, certa de

atingir em breve qualquer vitôria, lutava contra a

doenca da mãe num encarnicamento feroz, onde

havia algo do teimoso desejo de mergulhar no

obscurantismo. Qualquer benzi.hão com a notícia de

um remédio contra todas as maleitas seria bem-vindo.

Deuses ou demônios que se atravessassem no cami-

nho dessa luta contra a morte, seriam deuses derro-

tadôs. Escrevera a Fátima pondo-a ao corrente do

que se passava, mas acrescentando que não se

preocupasse, pois a mãe ia em francas melhoras e que

logo que acabasse os tratamentos iriam para a terra.

Sabia ser urgente esse regresso : Cândidinha, que
voltaria em breve para a cidade, «ir ter com seu

marido», armaria um drama e um banzé vendo

assim «a sua querida casa invadida». Bem bondava

o que ela sofria já na aldeia imaginando os queridos
môveis por mãos alheias, despesas sem conta que

João fizera e viria a fazer— e que talvez nem entras-

sem nas «despesas gerais»
— desordem e objectos
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fora dos lugares... Carolina sabia com o que podia
contar : esperassem-nas dentro de dias.

Tinham morto o Blele, comunista confesso, e o

assassmo passeava satisfeito. ímpune e ílibado pelas
ruas da aldeia, contando o feito com a vaidade

natural de um cavaleiro que acaba de cometer

honrosa proeza. Viera a guarda-republicana que o

levara para a vila, «sob prisão», dentro de dias

tinha sido «julgado â porta fechada» — e aí se pro-

vara que o rapaz, «se matara, fora em legítima
defesa» — havia testemunhas que tinham visto o

Blele puxar em primeiro lugar da navalha— , «teste-

munhas dignas do maior crédito» : o taberneiro, a

mulher db tãberneiro, a Josefa dos Ovos e o homem

da Josefa dos Ovos— nSo podiam os senhores dou-

tores juízes fazer outra coisa senSo mandar em paz
a criatura. O caso estava, portanto, encerrado, diluía-

-se ou avivava-se em anedotas contadas por todos

os cantos da aldeia— tanto mais que o Blele nSo

tinha filhos ou qualquer família chegada que o cho-

rasse e exigisse vinganca
— um assomo de justica.

A tia Lau, no entanto, teimava na sua, que era, aliás,
voz corrente : fora o Azevedo Velho quem, pessoal-
mente, mandara matar o Blele, encarregandô desse

«trabalho» o Pita, seu criado, filho ilegítimo do

Dr. Joaquinzinho, seu neto portanto
— a troco de

nada ou de alguns vinte escudos. O Azevedo Velho

odiava o Blele de longa data e vingava-se assim

das risotas e achincalhes daquele, quando o senhor

feudal passeava de mãos atrás das costas pelas
ruasHa aldeia, nos seus passeios morosos de velho

dono de aquém e além-mar.
— Jesuíta do carai, quando vier a igualdade

hás-de ser o primeirinho a patear pendurado no
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pelourinho com um bonito lacp que sou eu quem
to hå-de dar. Pulha, do raio ! a bater no peito, todos
os dias na igreja, a papar a hôstia S frente do

pessoal, e na sacristia a mandar o padre Raimundo,

que é tSo boa rês como ele, a excumungar o povo :

se este rouba uma cereja ou aquele uma pêra de

uma árvore.

Estes e outras comentários chegavam aos ouvidos

do Azevedo Velho, que não gostava, naturalmente

e armazenara rancores através dos anos, afagando
sãdicos projectos de vinganca.

— Com os filhos todos no poleiro o Velho podia
fazer a coisa impunemente e de qualquer maneira :

,

serviu-se da mSo do neto— um filho da Zarga,
conheces ?

Ruins e hipôcritas como estes Azevedos há pouco.
RazSo tinha o Blule, isto é, falemos direito...— A tia

odiava os Azevedos com o mesmo ôdio sacrista com

que eles lhe correspondiam, lôgicamente ia elogiar
a «Vítima», arrepiava caminho : o Blele, de certa

maneira também fora seu mortal inimigo e a sua

conduta indignava-a tanto ou quase como a dos

«Algozes». Disse : — Já está no lugar que lhe com-

petia, esse Blele, que também não passava de um

pulha invejoso e isso o fazia morder. Os Azevedos,

é claro, nSo sSo melhores. Deus me livre de andar

como eles, em almocinhos Ss criancas nos dias de

festa de comunhSo geral— para haver quem repare

nas bondades :—

, roupinhas feitas na sala do padre
Raimundo para os infelizes. Além de hipocrisia é

desfazer da Obra de Deus que criou os pobres

porque viu que havia necessidade deles.— A velha

ria maldosa, as papadas dos olhos a acentuarem-

-se:—E por comerem feijSo carrapato com meio ovo

cozido, uma ou duas vezes no ano, ou vestirem uma

fralda de flanela bordada pela CSndidinha, Marqui-
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nhas ou Patrocininha, as criancas nSo ficam menos

pobres e desauridas. Que dizes a essa habilidade,

Guida, deitar poeira nos olhos dessa gentinha bronca

que lhes fica muito grata e reconhecida e manda o

«mais velhinho* dar um dia de cava? As pessoas sSo

o que são, ninguém ande com engodos : cada um

zele por si e Deus por todos. Assim seja, ámen.

Eu via-me forcada a interromper os longos
discursos da tia sobre o «beatério safado dos Aze-

vedos», muito mais interessada no drama real,

imediato, passado podia dizer-se sob os meus olhos :

— Ouve, tia, se o Azevedo Velho se queria

vingar como dizes— e uma vez que o Blele se dizia

comunista, mandava-o prender, encarregaria outros

de o matar.

A tia rejubilava, contente por poder mergulhar
a fundo num assunto que conhecia como as suas

mSos :

— Comunista aquilo ? Todos sabem que isso não

tem pés nem cabeca e para quem tivesse olhos na

cara, ria-se de tais comunismos— mesmo eu, que

não gostava do Blele porque nunca me agradou
ouvir cSes danados a ladrar. O Blele sô falava de

borracho, nunca saía do povo, vivia sôzinho com

a cabra e o burro : mais um que não aquecia nem

arrefecia numa prisão e ninguém iria dar-lhe, creio

bem, a importância de o matar. E depois toda essa

policiada que por aí se vê agora poderá ter valor

para os filhos doutores e deputados— mas para o

velho nSo conta. Nunca ouviste falar o Blele ?

— Não, tia, nSo me lembro sequer da cara do

homem.

— Não perdera o sotaque abrasileirado, falava

bem quando queria e até se calhava dar-lhe para
ser amável, era todo lábia. Vinha aí, de vez em
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quando, vender-me um coelho de caca e até eu me

esquecia da ronha do homem : tinha piada, o Blele.
— Tinha piada, o Blele— repetiu como que em

eco o nosso vizinho Ferrão do seu palco da rua,

para uma assembleia de campônios bisonhos. Eu

acabara de chegar â janela e encostara-me âs por-

tadas de madeira, observava. O Ferrão fazia rir

os ouvintes e ria por seu turno antes de iniciar novo

conto relacionado com o Blele. Ou soltava impreca-
côes de pessoa indignada :

— Cá a meu ver, o cão do diabo que o matou

devia ser desfeito com pancada. Assim, vupa ! Ai

o gebo, matar uma criatura que nSo fazia mal a uma

mosca !
— O rapaz não tem culpas mas quem o mandou.
— Quem pode saber ! ?
— Saber sabe-se, o rapaz é neto, está com o siso

de que lhe deixem alguma coisa, por morte...

Por instantes as vozes confundiram-se, atrope-
lando-se umas âs outras, em seguida houve um

silêncio medroso, depois uma voz feminina, des-

garrada :

— Aí anda feito farrumba pelo povo, como se

nada fosse.

Alguém respondeu â mulher : uma outra mulher

esgalgada e descalca, as saias compridas a esfiam-

parem-se pelos bordos, como as de uma cigana :

— O Blele falava mal da religião e das pessoas

que nos mandam respeitar de pequeninos
— andara

por mundo, por terras sem rei nem roque
—

quem

o mandava dar sem tento â língua ?

— O homem nSo era gago, falava no que bem

lhe parecia
— respondeu o Ferrão, acrescentando':

—Vocês nunca lhe ouviram aquela parte da confis-

são ?— Todos tinham ouvido, mas davam mostras

de querer ouvir de novo «a parte». Fora logo depois
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de ter chegado da Argentina, ainda o padre Rai-

mundo era novato e nSo tinha metade da sarna que

hoje tem. Mandou-o chamar a
,

casa e disse-lhe :

«Pst, ô meu amigo, isto aqui nSo é Buenos Aires,

você tem de se confessar .» O Blele responde na

melhor das ordens : «Pero que si, senhor cura, me

gusta mucho a confissSo : que quer usted que

confesse ?» O padre levou-o ao confessionário,

mandou-lhe que se ajoelhasse e benzesse e disse-

-lhe : «Vá, lembre-se de todos os pecados»— o

Blele ajoelhado do lado de fora— o padre por

dentro, já se sabe— responde : «Saiba usted, senhor

cura, que eu nunca cometi pecados.» «Ah, não ?

Todas as criaturas cometem pecados e o senhor

diz-me que nSo.» «Pois me cago em Judas, senhcr
cura ! pero como usted e criatura de Deus e hombre

como los demas, conte-me primeiro os seus...»

Um coro de gargalhadas da assistência fez in-

terromper o relato do FerrSo, que exultava, batendo

as mSos e movendo-se no meio do círculo como

um bailarino tropego :

— Fino, o Blele, o padre nSo teve para ele,

e saiu S carga do confessionáno.

— Se fosse fino— esganicpu-se a mulher vestida

como uma cigana
— tinha outra manha e nSo morria

pobre como Job.
A outra secundou-a :

— Também digo ! Veja lá, ti FerrSo, se também

queria que o Blele desatasse a falar mal de seu

filho, político e rico. Mas rico I A senhora Mar-

quinhas é velha, o Dr. Ismael sem filhos, os solteĩros

sô têm filhos da Calhora e da Zarga, o senhor

deputado, tem um fi.ho e uma filha, podres de

riqueza por parte da mSe que ê alente jana — aquilo
é que são terras 1 — e que nunca aparecem por cá

sequer a querer saber do que têm : sô o senhor
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deputado nSo esquece o berco, louvado seja ele I

Também queria que o Blele dissesse mal do seu

senhor dotor ?

O FerrSo ria lisonjeado, a estoirar de gozo :

aticava mais o coro das suas grandezas com lamen-

tacôes mais que conhecidas por todos :

— Fui um burro ! Desgracei-me a mim por causa

dos filhos. O Manuel da Quinta é que teve juizo.

Digo-lhe muitas vezes, quando o encontro : «Porque
não mandou um dos rapazes estudar para padre,
senhor Manuel ?» «0 quê ? Vocemecê está doido ?

Eu nem sequer consenti que os meus filhos apren-
dessem a ler : um homem, sabendo ler, se não é

doutor de leis ou sábio das sete partidas fica mais

burro que antes e morre pobre : comeca a magicar
na morte da bezerra, perde tempo a ler o seu jornal-

zito, o Botda-d'Ågua, folhetos que lhe vendem nas

igrejas ou outras porcanas. Se chove ou neva sabe

ele de cor e salteado e nas igrejas sSo sô peditôrios.
Ná ! Os meus filhos quero que fossem na terra—

com ela nasceram colada ao traseiro.» Tem razSo

ou nSo tem o homem ? Aperta os tamancos com

uma verga de giesta, â cintura trás um nagalho
como o Joaquim Calado— e depois ? 1 Tomareis vôs

todos 1
—Vocemecê fala de contente e nSo trocava a

sua sorte pela do Manuel da Quinta— esgan ícou-se

uma das mulheres.

— Eh ! Dou-vos uma pinga !

O FerrSo foi S adega e voltou com um canjirão
de vinho e um copo. A sua satisfacSo manifestava-se

assim, distribuindo vinho S assembleia masculina,

bebendo todos pelo COpo, S excepcSo do FerrSo que

bebia pelo jarro, As mulheres olhavam de esguelha,
sem pasmo. cuspĩdas dessa comunhão solene dos

homens. O Ferrão, depois de limpar o queixo Ss
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mSos, resfolegou repleto : precisava, contudo, de

colher novos louros :

— Pois é, os filhos cada dia mais ricos e eu cada

vez mais pobre !

Langava a isca, sôfrego de novo coro de louvores.

Um dos homens riu e disse alvar :

— Pois mal parece, os filhos na grande e os

pais na miséria.

O Ferrão nSo gostou desse comentário e apres-

sou-se a dizer :

— O meu JoSo é livaral. Já me disse mais que

uma vez— aquilo é mais fino que lambra ! : «Meu

pai, se precisar de dinheiro é sô dizer-me.»
— Pois entSo que lhe vá metendo umas notas

na mSo sem perguntar se precisa 1 Sabe bem aquecer

a algibeira com quinhentos escudinhos que nSo nos

custaram a ganhar: «Tome lá, meu pai, para as suas

extravagâncias com os amigalhacos !»

Os outros riram. Alguém disse no mesmo tom

jocoso :

— Um homem acanha-se de dizer aos filhos que

precisa !
— Para que quero eu o dinheiro ? — respondeu

macambúzio o FerrSo, que fora por 15 e viera tos-

quiado— que nSo esperara que o coro desentoasse.

— O dinheiro sabe sempre bem (Sempre, sempre
uma palavra a repetir-se em cada frase, cada estri-

bilho, em todos os diálogos : não existia o «sempre»

e por isso as pessoas se afadigariam repetindo-o,
que sim, tinha que haver...).

— E vocemecês já passaram trabalhos, é bem

que se gozem agora.
— E a senhora Ana ainda está para Lisboa ?

(Que significado tinha aquilo? Nenhum, nada-

-significava-nada, nem mesmo a senhora Ana estar

ou nSo, para Lisboa). Dizem que lhe cortaram uma
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ferida ruim e que vem curada de todo. Será ver-

dade? (Que verdade ? Que mentira ? Que outra

verdade-mentira mais que nascer-morrer ? ) .

O FerrSo parecia sumamente irritado :

— Se andaram a cortar nela, pouco dou pela sua
saúde. Aquilo quiseram mas foi papar-lhes o di-

nheiro, levá-los no conto do vigário como a todos os

papalvos. Que somos nôs todos senão uns papalvos
r.as mãos dessa cambada ? E é assim mesmo que
eles nos tratam. Falai com a Cândida Rabica, uma

criada de servir, se quereis saber o que dizem os

graves, de uma criatura. Sô me admiro, que o meu

JoSo, tSo esperto
— ele tão seguro!— , tenha ido na

cantiga dos que estudaram pela mesma cartilha.
Um homenzinho baixote adiantou-se para o meio

da roda :

— Quando há muito disto... — e esfregava os

dedos polegar e indicador— dá para tudo, até para

jogar na vermelhinha. Vocemecês lembram-se do

Parente Pequeno, no tempo da candonga vinha aí

montado em carros ligeiros, calcado de alpergatas,
a fumar de charuto de caixa e enrolar notas de cem

escudos a pô-las de chupeta ao desafio com o Manuel

Duarte ? Queimavam-nas. Pudera, o volfrâmio dava

para tudo— agora tomara o gajo para azeite. As

indrôminas que tem feito com a vermelhinha !

— Vocemecê está como quer, ti FerrSo
— inter-

rompeu impaciente a mulher com saia cigana.
—

Quando os filhos saem de boa raca, capazes de

ajudar pais e irmSos...

O FerrSo que nSo estava satisfeito com o rumo

da conversa, encolheu os ombros mal-humorado :

— Até agora nSo os vi portarem-se como os

filhos do Pedro Patrício. NSo vos contei essa ? Os

almas do diabo. eram quatro irmSos, todos guardas-
-republicanos, quatro pulhas que nSo se podiam ver
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nem pintados. Ora uma vez foram mandados de

piquete
— puta que os pariu 1 — juntos. Sabeis o que

seja um piquete ? Pois foram os quatro pandilhas

guardar uma área e ãs tantas quiseram comer— e

fizeram uma fogueira, para cozinhar, cada qual com

seu panelo posto ao lume. Batatas e sardinhas assa-

das. Os alarves, em vez de fazerem a comida junta,

nSo senhor, cada um esborralhava para a sua

banda— vinha um tirava uma brasa, vinha outro

tirava a mesma brasa e outro chegava mais adiante

a sua panela. Vai o Francisco, que era o mais novo

e o mais velhaco de todos — venha o diabo e escolha

o melhor ! —
, quando viu que todos os panelos fer-

viam menos o dele, pega de cS e vupa ! dá um

pontapé em todos e atira-os ao ar.

A descer a rua vinha uma mulher alta e alourada,

rastejando numas alpergatas rotas : seria verdadeira-

mente bonita se nSo tivesse uma expressSo parada
e não se apresen tasse em total desmazelo. Ao chegai
junto do grupo, nSo se deteve a ouvir e interrompeu
sem qualquer cerimônia o conto do FerrSo:

—Venda-me um carro de linhas, ti FerrSo.
— Olha, vem cS quando estiver a nossa Caro-

lina, ou a «minha senhora»— respondeu escarninho

e mal disposto. — Eu cá nSo entendo de negôcios.
— NSo seja velhaco

— insistiu a mulher.— Que

lhe custa, chegar ai dentro S caixa das linhas e

vender-me um carro, dos brancos : estou a fazer

uma camisa para o nosso Manuel.

— Pois faz duas ou três. NSo sei das linhas.

A senhora Ana estâ a chegar por estes dias. isso

dizem numa carta— ela que te venda o que quiseres.
— E ela a senhora Aninhas ?— perguntou com

certa avidez.— Dizem que tem uma ferida ruim,

coitadmha !... Tanto bem como ela fazia no povo,

sempre (SEMPRE ; SEMPRE ; SEMPRE) pronta
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a ajudar a todos, a ser boa para quem é tSo pouco
ou nada merecedor... TSo nova ainda e bonita !...

Eu via a irritacão crescer na cara do homem ;

as suas mSos gordas agitarem-se num movimento

mais vivo :

— A <• minha senhora» — e repetia a «minha

senhora» em tom acintoso de raiva— de há uns

tempos para cá anda constantemente doente como

a Laidinha do Zé Grande da Mesquitela. A aima

dc diabo andava eibada, todos os dias a queixar-se
e o homem tudo era meu santantoninho onde te

porei. Até que um dia, nSo sabendo já que fazer-lhe,
o homenzito pega num cavalo marinho e vupa !

vupa ! vupa 1 — O FerrSo acompanhava o «vupa»

de gestos possessos. como quem bate sem dô nem

piedade : — Foi remédio santo, a Laidinha f icou boa

de todo em três tempos. Sô dizia : «Homem. meu

santo, deixa-me que estou de perfeita saúde— pelas
cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo !»

E estava, nunca mais se queixou. Não, que a cura

foi a preceito I

Os homens e as mulheres riram. A que chegara
por último repontou gozona :

— Se a senhora Aninhas aqui estivesse queria
ver se vocemecê falaria assim 1

— Pois nSo, é que eu peco licenca â senhora

Aninhas para falar como me apetece ! Sabes que

mais 1 — gritou louco de ira— , vai S bardamerda, tu

e a senhora Aninhas.

Vo'.tou costas S assembleia gritando :

— Vão S bardamerda todos e mais a senhora

Aninhas !

A contragosto o grupo comecava a dispersar,
vagaroso e ronceiro : parecia que nenhum deles

tinha pressa de arrancar dali, nada os esperar fora

daquilo. Viam-se privados, de súbito, de um prazer

24

305



mal saboreado : dizer e ouvir palavrôes, escutar meia

dúzia de «calandôrios» mal alinhavados e repisados
milhares de vezes. Nada os esperava, pois, senão

o desprezo da sorte, miséria e trabalho : privavam-
-nos de um entretém. E eu ? Sim, eu esperava algo :

Duarte Nuno para já e ficava S janela esperando
o esperado (naturalmente, OS DESEJADOS NUN-

CA CHEGAVAM A HORAS ) . Aguardava Duarte

Nuno, os meus dias passavam-se nisso, num frenesim

doentio, empoleirada â janela
— â espera. Duarte

Nuno tinha que chegar, o bem-amado chegaria como

prometera
— ou pela forca do meu desejo— ou eu

morreria de ínamcão numa teimosia dolorosa e já
nada saudável. Estaria eu doente de cisma como a

Laidinha ?

Comecara a descrer dessa vinda e continuava,

numa espécie de desvairamento, numa expecta-
tiva de maníaco. O Outono ia adiantado : eu

estava parada nessa encruzilhada de ventos malsãos :

havia no ar uma frialdade temporS, uma maturidade

avermelhada de entranhas apodrecidas : pétalas e

fogo, oiro por fora, por dentro bicharada e podridSo.
Passava os meus dias a janela — abandonara mesmo

os meus habituais passeios pelo campo
— e olhava

a esquina da rua onde deveria parar um carro preto,
um especial carro preto (com dourados, de funeral)

que traria Duarte Nuno. Escutava as conversas

lûcidamente loucas do meu vizinho FerrSo e as

outras mais' absurdas da tia Lau : estava enfeiticada

de maldicôes ou no teatro— deveria chorar ou rir

a bandeiras despregadas e nSo conseguia coragem

para tanto. O nosso vizinho dirigia-me a palavra
quando me via nessa espera ansiosa (Ele nSo sabia

da minha ansiosa espera e que soubesse ! Que inte-

ressava que as paredes do meu quarto estivessem

informadas de que eu aguardava alguém, um amor
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ou outro ! ) ,
falava-me em termos irônicamente amá-

veis :

—Viva, minha senhora, como passou ? Então

o seu menino ? E a sua família ? Antes assim, antes

assim 1 Agora vem o frio, o Inverno, os fidalgos
comecam todos a fugir para as cidades, mais quen-

tes. . . A senhora gosta da nossa aideia ? Com que

sim, com que sim...

Via passar as demais pessoas do povo, todas

elas num desfile estrambôtico : rostos sombr.os,

curtidos, massacrados num «travesti» de sujidade e

miséria digno de qualquer obra de arte— de carácter

social ! —
,
a expressSo bronca e alvar amortalhada

num áspero fatalismo. E eu ou fugia daquilo ou

estalava de horror.

Numa manhS de Novembro vi parar um carro

no local «designado» para a paragem do meu-carro-

-preto-com-dourados, bem ao cimo da rua : a minha

alma entrou em sobressa.to, tomada de pânico
— já

nem desejava o desejado, não sabia já como recebê-

-lo condignamente. Não, não se tratava do DESE-

JADO e a minha alma recomecpu a renascer, mor-

rendo de angústia. A senhora Ana e Carolina

chegavam num carro de praca. banal, igual a todos

os carros de praca
— sem dourados. E como se

tivessem escutado, para mim inaudível campainha,
as pessoas do povo acorriam de todas as bandas,

em massa, cumprimentavam, queriam saber se a

senhora Ana estava melhor, se lhe tinham tirado a

tal ferida ruim—

que afinal nSo era ruim—

, admi-

ravam-se de a ver tSo bonita, «os cabelos â moda

cofflo uma rapariga, um casaco tSo grave que

devia ter custado um dinheirSo» 1 A senhora Ana

mostrava-se agradada e afável, mas terrivelmente

exausta ia-se encaminhando com lentidSo para casa

e dízendo que estava melhor, muito melhor, que
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agradecia a todos, a todos : as feridas eram sempre

ruins mas a tal nSo fora das piores. Muito obrigada.
Sim, agora precisava de se fortalecer. Muito agra-

decida. Sim, vou ver se descanso um bocadinho da

viagem...
Carolina conduzia a mSe, agarrada pelo meio do

corpo, subtraía-a S curiosidade e interesse do povi-
léu, de um modo suave mas poderoso. As suas

feicôes tinham endurecido, perdera de todo o ar

juvenil e expectante da adolescência : nSo sorria nem

ao de leve.

Mantive-me S janela até que os populares come-
caram a dispersar, o que levou seu tempo. Falavam

do acontecido. Depois, S janela, aguardei ainda

durante dias que as visitas dos aldeôes abrandassem.

NSo que eu tivesse qualquer preconceito em me

encontrar com eles, mas a sua presenca prôxima

constrangia-me, e nSo a achava de modo algum
agradSvel : cheiravam a estrume e imundícies, tinham

dentes sujos, um facies bocal, falas broncas— não

sabia que dizer-lhes. que responder. Parecia-me que

a espécie levaria ainda milhares de anos a atingir
uma semiperfeicão humana. Na casa dos vizinhos,

durante os primeiros dias, foi um vaivém constante

de gentiaga
— uma galileia, dizia a tiá— , entravam

barulhentos e ávidos, saíam de expressSo apazi-

guada, faladores— como quem troca ímpressôes

depois de um espectáculo para o qual nSo foi fácil

arranjar bilhete
— de certo modo vinham decepcio-

nados e insurgiam-se todos contra Carolina: «Parece

que vê ali uma pessoa, por favor, contrafeita— sô

falta empurrar-nos 1 e se nSo fosse a mSe ser a boa

mulher que é, sempre pronta a fazer um favor, eu

tinha entrado e saído logo.» Fui visitar a senhora

Ana passados oito dias da sua chegada : tinha tam-

bém as minhas razôes : curiosidade por Carolina que
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eu nSo via senSo de relance entre porta e janela
e nSo sô simpatia mas admiracão pela mulher.

Encontrei-a deitada na cama, com um rosário nas

mSos, objecto que escondeu vendo-me, a olhar para
mim com mostras de sumo agrado :

—- Traz uma cadeira, Carolina, para tua ma-

drinha ! Avia-te, rapariga ! Tens esta senhora de pé.
Carolina â entrada beijara-me com desusado

calor, talvez num desejo incontrolável de ajuda
e apoio. Dirigia sôzinha desumana batalha. Apertei-a
suavemente contra o meu corpo e as lágrimas baila-
ram-lhe S flor das pupilas. Engoli em seco, comovida,
e afaguei-lhe as faces emagrecidas.

A senhora Ana dizia-me por entre arrancos, com

bondade :

— NSo pense a senhora que estou sempre metida

na cama. Levanto-me aos bocadinhos, mas está

claro, as for^as ainda São poucas, sinto-me um

bocado fraca da operacão. Hoje pus-me a pé logo
de manhSzinha. . . Ainda tenho a blusa...

Carolina veio com uma tigela de caldo, que

mexia em movimentos compassados, rotacionais, não

destituídos de comedida violência. Olhei-a atenta-

mente : o rosto cansado, murcho de insônia, pálido
e olheirento : Prometeu Agrilhoado ou Sísifo sq

poderia ser uma mulher— tinha por forca que ser

uma mulher com a forma de Carolina, Fátima ou

da senhora Ana : esta por terra, subida já mil vezes

a íngreme montanha, na base, como um guerreiro
mal ferido. NSo via outros perfis para Sísifo, o de

milhares de faces, bracps e pernas como um colossal

deus hindu... Um dos três rostos, parado já, morto...

Ah, nSo, ela movia ainda os lábios... A senhora

Ana em pleno centro de um «maêlstrom», pequeno

corpo desgarrado já do corpo do gigante, rodeada

de monstros e harpias, defendia-se, tentava escapar
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ao golpe final... Ela e nôs, tínhamos já a certeza

de que a batalha seria inútil, que a esperava a

derrota sem misericôrdia e o seu olhar um dos

biliôes de pares de olhos de Sísifo— separados do

corpo do Gigante— tinham a expressSo dos de um

animalzito espavorido e acossado. Carolina atardava-

-se a remexer o caldo e eu comecava a ficar sufocada

por esse movimento a repetir-se, a repetir-se, monô-

tono e raivoso— suores frios escorriam por mim,

de puro medo. InvoluntSriamente, imperceptivelmen-
te, Carolina tocou-me com um braco (um dos mi-

lhares de bracos da deusa — uma extravagante
deusa — , um braco vivo e quente...) e eu respirei
fundo, o ar voltava.

— E o seu menino ? — interessou-se delicada-

mente a senhora Ana.

— Os ares têm-lhe feito bem ; estS queimado
e rijo.

— Antes assim. NSo há nada que chegue Ss

nossas terras para ares. Ouvi dizer S minha Caro-

lina que a senhora escreve livros ?...

Sorri S doente um tanto surpreendida. Que eu

«escrevesse livros*, que poderia tal facto aquecer

ou arrefecer a uma mulher ferida de morte e quase

analfabeta ? Respondi :

— Pequenos poemas ; pequenas histôrias. . .

— É preciso inteligência e bondade para se es-

crever um livro : inteligência para ver o mundo como

ê, e nSo como aparenta
— e bondade para compreen-

der a ruindade e teimar em ensinar o proveitoso.
Li a vida de José do Telhado— quem diria. não

sabendo como as coisas eram, que um ladrão podia
ser mais honrado que muitas criaturas que se pre-
zam ? — e A Rosa\ do ■ Adto, era ainda garota e

chorei lágrimas que nem calcula. O meu Francisco,

quando o conheci, era grande amante da leitura.
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tinha muitos livros— temo-los agora nas prateleiras
do quarto das pequenas e é ela agora a lê-los.

Nunca cheguei a folheá-los por falta de vagar e aos

poucos, até o meu Francisco, que quando nos

casámos recebia um jornal diário, deixou de pegar
num livro, presos sômente Ss lidas.

Carolina chegou-lhe uma colher de caldo S boca,

obrigando-a a interromper-se. A mulher sorveu,

uma, quatro colheradas e parou, a olhar-me, re-

ceosa :

— Sabe a senhora ? A nossa Carolina bem me

diz que nSo, que o meu mal é passageiro, mas eu

tenho o pressentimento de que estou a acabar de

cumprir os meus dias...

Carolina atalhou, de voz alterada, feroz :

— Cale-se com isso, minha mãe. Digo e volto a

dizer, o médico tirou-lhe a ferida e deixou-a boa.

Arre diabo, quantas vezes hei-de repetir a mesma

lengalenga ? Sô se está com muita vontade de

morrer.

— Não, filha 1 — exclamou a mulher— , a minha

vontade de morrer não é nenhuma. Mas se for da

vontade de Nosso Senhor pagar-se dos favores...

— Ah, favores I

Carolina tremia como varas verdes, irritada.

Levou de novo a colher S boca da mãe, deixando

com o nervosismo que se lhe entornasse na blusa.

A senhora Ana quis sorver o caldo pela tigela, nSo

queria paparicos e fitou-me hesitante :

— Esta minha filha tem a mania de fazer de mim

crianca, sô porque me vê doente. Se a senhora es-

creve livros, porque não conta a histôria da minha

vida ? Carolma que lhe diga as partes principais, ela

sabe e tem visto quase tudo, muito da minha moci-

dade está ela farta de ouvir. Não há segredos, nada
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que não se possa contar : uma vida cheia de tra-

balhos sem esmorecimentos, no intuito de modificar

o que as pessoas chamam sína. Sô há a sina de

nascer e morrer, porque o resto, sô tem fome e

piolhos quem nSo se importa de ter fome e piolhos,
prefere chorar-se, em vez de entrar em guerra aberta

contra os maus desígnios. E se quer que lhe diga,
pessoas queixonas que se botam ao abandono de si

mesmas, aborrecem-me de morte— mais do que as

velhacas e de ruins instintos. Que Deus me perdoe,
faz-me mais impressão a Rita Piolhosa que o Manuel

Duarte capaz de ser assassino e ladrão.— Os olhos

da senhora Ana briihavam com nova chama :

— Uma vez fiz uns versos e neles escrevi os factos

mais dignos de serem contados, Carolina que os

procure mais tarde nas gavetas e que lhos mostre...
— Sim, minha mãe, e também havemos de chamar

os ceguinhos que os cantem acompanhados â viola—

disse a rapariga e foi-se da sala, num assomo de ira.

A senhora Ana desculpava-a :

— NSo repare, anda desesperada por me ver

mal, eu bem conheco.

Procurei mudar de assunto, falando â senhora

Ana nos versos que eu prôpria fizera, publicados aos
vinte anos, em livrinho «edicão do autor» que nin-

guém comprara. Ûltimamente recomegara, tentava

o romance, mas desanimava, pois me parecia des-

crever um mundo irreal que pouco ou nada tinha a

ver com o verdadeiro.

A mulher respondia-me com raro bom senso.

Que nunca se devia desistir de uma tarefa sem lhe

esgotar todas as possibilidades, sem ter posto a

funcionar todos os nossos valores... Que, se sabia

assim escrever fantasias o devia fazer. Que é a

natureza senSo uma fantasia, como fantasia é tudo

quanto há de bonito ? Sim, a natureza, tirante o
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pSo e as batatas que esses sSo mesmo para comer !

Mas as flores ? Os tartulhos e roivozes ? guarda-
-chuvas mais engra?ados ! os prôprios pássaros ?

E sem tais alegrias valeria a pena nascer ? Quando

crianca, também ela, a senhora Ana, gostava de se

rodear de criancas da sua idade e argolava, argolava
uma data de invencôes umas a seguir as outras :

todos queriam ouvir : algumas com fundo de ver-

dade, factos passados que ouvira contar a sua avô :

misturando pessoas, animais, e plantas, barrocais

e pedrarias. E manjares. Pois tudo tem bonitezas :

mesmo as couves é um exemplo ! — que antes de

serem comidas passam por folha e rosa. Sô naquela
aldeia encontraria mais de cem comédias para teatro,

que pareceriam mentira.

Carolina voltou e plantou-se de bracos cruzados

em frente da cama da mãe, furiosa. Vendo que esta

se contorcia presa de dores alarmou-se esquecendo
a descontrolada irritacão que a tomava logo que

ouvia a mãe fazar alusôes a uma morte prôxima.
— Quer que lhe dê a injeccão, minha mãe ?

— Por enquanto nSo, mais logo.
A mulher virava-se para mim, explicava :

— SSo umas dorzitas de vez em quando ; como

se tivesse um polvo por dentro, um monstro a roer,

a roer, a subir-me S garganta, aos bracos, a pas-

sear-se-me pelo corpo todo, senhor de mim. Assim

que Carolina me dS a injeccão fico meia a dormir

e é como se o mal dormisse também. Há descobertas

de grande valor, não nego, pelo contrário, louvo-as,

mas eu tirado o necessário, gosto pouco de dormir
—

parece que me roubam parte da vida.

Despedi-me desejando «melhoras» e senti-me

corar de vergonha ao dizer isto, com a sensacSo de

ter dito uma frase de humor negro despropositada.
Carolina acompanhava-me, seguindo-me. No cor-
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redor havia um vaso de begônias e eu baixei-me a

cortar uma pequena haste florida— fugia de fixar

o martirizado do olhar da minha jovem amiga. Levei

a planta ao nariz— nSo tinha perfume, era insípida
e atilada— , disse parvamente :

— Que bonita begônia ! Rega-la todos os dias ?

— Aos domingos se está bom tempo
—

respon-

deu-me sacudida, plantada S minha frente a bar-

rar-me a passagem. Acrescentou sem entraves :

— Tudo uma maraviiha, as begônias, as begonias e

o resto, sô as pessoas foram condenadas. Detesto as

pessoas.
— Lamento muito, Carol... — murmurei sem

sabe.r que deveria dizer, se haveria alguma oracão

que a consolasse.

— Não sei se detesto as pessoas, julgo que não.

Odeio-me a mim e chega.
— Amarmo-nos ou odiarmo-nos constitui uma

forma de estar vivo. Fazes bem, pequena Carol

(grande Carol), continua a esbracejar bravamente.

Fazes bem, querida amiga...—Com ternura peguei-
-lhe nas mSos ásperas de todos os trabalhos.

Ela abandonava-se ao seu desespero :

— E pensar que tudo lhe acontece em vSo—

que nem sequer há Deus, nada que a recompense
com o céu em que crê : pensar que sômente o In-

ferno existe !

— Inferno, Carol ? ! — murmurei sem bem enten-

der o significado das suas palavras.— Inferno, mi-
nha amiga ? Era bom demais, o Inferno.

— O Inferno é o Nada, que mais acabada

tortura 1 — exclamou ela, as pupilas a fuzilar.

Estávamos de mãos dadas, Carolina exaltada

com a sua angústia, eu como se acabasse de des-

cobrir coisas importantes. Afaguei-lhe os cabelos :
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— Nunca te passou pela cabeca que o Nada

seja bom?... O Supremo Bem ? O Céu?...
— NSo ! Nunca ! Supremo Bem é aquilo que

tocamos, que agarramos, que podemos olhar e ouvir;
é respirar. Notaste como ela se afadigava a res-

pirar a plenos pulmôes ? Não há outro Céu senSo

esse : respirar I

Os seus olhos estavam belos de luminosos, no

corredor escurecido, como os de um gato, dotados

de fosforescência. Carolina, nSo querendo quaiquer
resposta, soltava-se-me das mãos e virando costas

encaminhava-se no sentido da cozinha. Segui-a. Aí,
o pai, de cabeca apoiada nas mSos cruzadas entre

as pernas, dormia a sono solto, ressonava alto.

A voz da senhora Ana fez ouvir :

— Coze as ervas para o banho de assento,

Carolina !

Carolina foi buscar um caldeirSo negro redondo

onde deitou ervas e toros partidos em lascas, péta-
Ias secas, regou com um pô branco (a jovem feiti-

ceira azafamava-se no fabrico da mêzinha salva-

dora), encheu-o em seguida de água e colocou-o

sobre o fogo, pendurado das lares ; pôs giestas
— mexia-se tomada de uma espécie de frenesim, um

brilho selvático no olhar— , abanou o pai e como

este respondesse por resmungos, continuando a

dormir sem abandonar a posicão inicial, puxou-o

para trás, a ele e ao banco onde se sentava ; soprqu

o lume para que as giestas ardessem
— estas, esta-

lavam no crepitar das chamas enquanto a minha

amiga, o olhar deslumbrado pelo fogo que crescia

e alastrava, dizia a rir :

— Para quê quatro elementos, tanto «Elemento»

junto, se sô um bastava 1 O fogo I E de sobejo, nSo

crês, Guida ? Tu uma chama, eu uma faúlha, vivendo

no meio de nossas irmãs gémeas, chamas e faúlhas.
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Todos os Dias, todas as Noites, saudando-nos :

«Como passas CoracSo ? A-tu bien dormi ? Mais

oui petite soeurl*

Carolina soltou uma gargalhada ; as chamas

subiam altas, em labaredas avermelhadas, afoguean-
do-lhe o rosto. O FerrSo, ao sentir o calor intenso,

e prôximo acordou estremunhado :

— O que é isto ? Que me queimas, rapariga I

Que queimas a casa, alma do díabo I
— Uma giesta é uma festa, aqueca-se e esteja

calado— respondeu a filha, continuando a rir.

O FerrSo olhou-me por instantes, incrédulo ;

perguntou pasmado :

— A senhora aqui ?
—Virou-se para a filha :

— Carolina, trazes uma senhora destas para a

cozinha ? Ai I As senhoras graves mandam-se entrar

para uma sala!
—Ria e chegava-me uma mesinha re-

donda de três pés : — Sente-se, sente-se, minha

senhora, aqueca-se. Na sala sô de braseira, caso

contrário regela-se : o frio este ano comecou a valer,

nSo tarda que tenhamos nevôes : sô se está bem

na cozinha, S fogueira.
Carolina saíra transportando a complicada in-

fusSo numa bacia de esmalte ; o FerrSo, com uma

tenaz, espevitava a chama :

— Lá andam com chás e mais chás, remédios

de toda a casta, de farmácia ; bodegas e mais

bodegas. Para quê ? A mulher está morta, deixem-

-na acabar em paz com Nosso-Senhor-Jesus-Cris-
to I — o cSo do diabo I Anda, que se foi ele a

fabricar a potreia do Mundo, de pura velhacaria,

era sô fuzilá-lo I Lá os Judeus diz que o mataram
—

mas quê ! O Homem tinha sete fôlegos como os

gatos e passado horas ressuscita : para continuar a

fazer das suas, condenar criaturas ao Inferno.

Dizem que é uma fornalha maior que o Vesúvio.
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Bem me fio eu em infernos ! Não sei se os há,

quando morrer aprendo. Sim, nSo sou digno nem

merecedor de entrar no reino dos céus porque para
lá Nosso-Senhor manda sô altas personalidades : o

Hitler, o Staline, o Roosvelt, reis e rainhas. Deixem
morrer a mulherzinha, talvez o tal Nosso-Senhor

diga : Ora cS está uma maria-das-rezas, manda-se

para o Limbo : no Limbo, contam que nSo se sofre,

mandam para lá os pobres de espírito e os anjos.
Veste-se de anjo, con'ho 1 Apetecia-me dar um pon-

tapé nessa frascaria toda de farmácia 1

Que sentiria na verdade aquele homem ? Pro-

curava subtrair-se ao sofrimento soltando blasfémias

e imprecacôes ou tinha a pele dura e rugosa do

elefante ?— estava imune a todos os embates, def i-

nitivamente embrutecido ou escondia-se atrás de

mais uma borracheira ? — Ele e a mulher tinham

constituído senSo um «par ideal»
— nSo no sentido

de uma mitologia burguesa— pelo menos um casal

que se unira por genuína atraccão, cimentada por

largos anos de alegrias e bravos conflitos. — Estaria

em presenca de um Vegetal ou de uma Alforreca ?

Porque não ! Porque não se proporiam os seres

humanos conquistar essa meta ou perfeicao ? Por-

que nSo os seres humanos desumanizados em huma

nidade-nSo-sofredora, libertos da paixSo do prô-
ximo— abolidas supérf luas dores ?, caminhando no

sentido das Cavernas Aerodinâmicas do Futuro—

a pele rugosa e grossa de um paquiderme prote-

gendo-os ? Porque nSo?...

— Pobre mulher, faz-me pena, nunca chegou a

gozar-se da vida : e é nova, fez cinquenta anos.

As chamas da lareira crepitavam alegres : dentro

delas via alongar-se, crescer agigantando-se um

corpo branco, muito belo— de súbito esse corpo

abria-se, exibia as entranhas esfaceladas, doridas.
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Levei as mãos S cara : ardia em uníssono com o

estranho corpo : duas faúlhas cumprimentando-se :

«Comment allez vous ?»

Carolina regressou :

— A mãe quer saber se já deitou de comer aos

porcos e se o vivo ficou empalhado ?

— Os porcos já comeram e o vivo vou buscá-lo

agora : no dia vinte levo tudo S feira e vendo pelo

preco que me oferecerem : tua mSe morta, para que

quero tanto animaiejo em casa ?

— Cale-se ! — O corpo de Carolina adensava-

-se, crescia adentro das chamas, ameacador e pos-

sesso : — Cale-se, criatura, não me consuma com

mortes I
— Ah, pois tu bem sabes que ela está por dias I

O Ferrão foi-se embora e Carolina sentou-se

sobre outra mesinha redonda ao meu lado : tiritou

e estendeu as mãos vermelhas para o lume.

— Queres dar uma volta de carro, Carol ? — per-

guntei.— Tenho há dias o «Volkswagen» parado...
— Se nos espatifássemos, valia a pena. . .

— Sor-

riu num esgar : — E depois, quem trataria dela ?

Quem havia de repetir-lhe a todas as horas que

vai curar-se ? Zangar-se com a morte ? Quem

estará disposto a repetir a mesma mentira minuto

a minuto ? Não posso deixá-la
— tenho este pretexto

para não querer espatifar-me.
— Nada disso, Carol, estávamos de volta pas-

sada meia hora.

— Uma hora, sô, sem ninguém que lhe repita

mentiras, é muito longa para ela. O monstro ronda-a

de perto, cada vez mais de perto : sô eu posso

defendê-la de ser abocanhada num ápice...
O monstro rondava-a de perto ; rondava-nos a

todos feito lugar-comum —

para quê entSo tecer

tragédias por um fenomeno tSo banal ?— que falta
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de gosto ! E era de elementar ciência saber que os

propnos horrores se deviam saborear na íntegra,
temperados com sal e pimenta, comidos com requin-
tes de bom garfo — todos os círculos infernais

completados. Atoladas em palavras inúteis 1 Bolas,

Carol, se nos encontrávamos do lado de fora da

barreira, sadias e escorreitas (por enquanto) gozás-
semos I Com todos os matadouros, gozássemos I

Com mil diabos, gozássemos a vida !
— Vou dar-lhe a injeccSo. . .

Peguei nas mãos da minha amiga : as chamas

transformavam-na num vulto rosado, fantasmago-
rico— o corpo de todas as irrealidades : gozássemos
o nosso instante, mesmo rodeadas de moribundos

por todos os lados excepto por um — aquele por
onde iriamos escapar, fugir a sete pés : gozássemos !

Os nossos lábios uniram-se voluptuosamente dori-

dos de prazer
— até que a moribunda chamou.

— Levanta-se, vasculho ! Se o teu mal não tem

cura curada te encontras. Arre. diabo, muito sono

tens tu a toda a hora : nunca assim vi governar a

preguica
— e está um dia de codo mais bonito !

A senhora Ana virou vagarosamente a cabeca

para o marido, sornu-lhe :

— Está assim de bonito, lá fora ? E o machincho

da ruca, jS nasceu ? Chama a Carolina que me dê

a imjeccSo— uma que me dá uma certa forca...

— Encharcas-te em bodegas, mulher. Eu nSo

digo que nSo precises
— mas olha que nSo é essa

frascaria que te há-de dar a saúde. Deixa-te estar

deitada, sei que estás mal. Há doencas amaldicoa-

das, rai's partira I

— Quero levantar-me, ir ver as minhas coisinhas.

Agarrada ao braco da filha, mal podendo
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arrastar os pés, a senhora Ana saía de casa passado
um bocado. Mirava tudo em derredor com modos

de agrado e suprema nostalgia. Ao cimo da rua

disse S filha :

— Não tenho forcas que me ajudem «ainda» a

ir mais adiante— ao Prazo e S Nogueira como

quereria. Leva-me ao quintal de cima— e nSo te

aflijas, olha que os remédios que me tens dado

algum bem me fizeram já, pois durmo até sem eles.

Abencoadas criaturas que inventaram drogas para
aliviar o mal.

No quintal de cima, o dos corticos, a senhora
'

Ana sentou-se num tronco redondo de carvalho,
recém-cortado. A filha ao lado, a sua mSo, como

que distraída, na mSo da mSe. Perguntou numa

ternura magoada :

— Como está a carochinha-ao-varrer-da-cozi-

nha ?
— NSo te aflijas, estou bem— respondeu a

senhora Ana sorrindo.— Sô faltará passar o JoSo
RatSo. O quintal parece-me botado ao abandono :

porque é que teu pai nem sequer mandou vindimar

as videiras de roda da parede ? Que desmazelo I

— Embirrou, diz que produzem pouco ou nada

por causa das ameixoeiras e nogueiras que a mãe

plantou— e que estSo grandes, vejal...
—Videiras ou outro plantio, tratam-se ou arran-

cam-se, nSo se deitam ao desprezo. As canas que

altas ! Mas apodrecidas... E a cerejeira !...

Havia sol. A geada, nos pontos onde ele batia,

derretera-se, mas S sombra das paredes da casa

e dos muros de uma das bandas, o terreno conti-

nuava branco, o quintal quadrado dividido em dois

por uma diagonal quase perfeita. (A Srea da super-

fície tracejada igual S da superficie branca.) E ervas

rasteiras pesadas de gelo, a leira de couves ao sol ;
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o nabal de rosa amarela na sombra do manto e do

frio. A senhora Ana fixava todos os pormenores
desse pequeno universo contido num quintal, simul-
tâneamente horta, vinha e pomar. Perguntou depois
de demorada concentracSo :

— Teu pai mandou semear o Prazo de nabal ?
— Todo amarelo de flores, grande e espigado...
— E o ribeiro corre com abundância ou leva

pouca Sgua este ano?
— Muita.
— E o moinho ? Nunca mais funcionou desde

que morreu o padrasto de teu pai : um bom moleiro,
de um charco fazia uma represa. E as couves,

repolhudas ?

Carolina havia muito que nSo visitava nenhuma

propriedade, absorvida como se encontrava pela
doenca da mSe. Contudo ia respondendo da maneira

que sabia ser-lhe mais agradável. Ela não parava
de informar-se :

— E a ladeira ?

— De relva— respondeu distraída.
— De relva ? Ai Nossa-Senhora, tanto como

disse a teu pai que botasse ferrS... Falto eu, e vai

tudo por água abaixo I

A senhora Ana tinha as faces rosadas de febre,

respirava difîcilmente em arquejos : apontou um

dedo muito amarelo de icterícia— um dedo que se

agigantava perante os olhos da filha, crescia, tapava
o sol e o dia— um dedo monstruoso, já em decom-

posicão. Dizia :

— Quanto brinquei de garota naquela eira !

Iamos Ss cerejas e colher flores, quando saíamos

da escola ; fazíamos brincos de cerejas : todos os

garotos do mundo fazem brincos de cerejas, penso
eu : e enchíamos acafates de fiores e fazíamos ra-

mos : pimpilros, peônias, malmequeres, marcela ;

21
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arquitectávamos casotas de pedra que atapetávamos
com musgo julgando-nos princesas em seus palácios.
Olha, vêm mais S memôria os factos passados en

crianca e os passados em Primaveras e Verôes : as

estacôes mais bonitas. Teu pai anda desesperado

por me ver doente, deixa-o berrar— alivia— não

ĩhe respondas torto. Não quer ver os médicos nem

pintados porque pensa que me fazem mais mal que

bem. Engana-se : para alguma coisa serve uma

pessoa ter queimado as pestanas em anos e anos de

estudo. Porque quero que vocês estudem ? Por

isso— para que saibam destinguir me.hor o que

perde do que salva.

A senhora Ana perdia-se no meio de palavras
que mais pareciam o prenúncio de delírio ; levan-

tou-se a cambalear. Carolma, alheada, deixou-se

ficar no mesmo sítio.

— Carolina ! Carolina ! — chamou a mãe numa

voz excitada.— Vem ver uma roivôz I Parece um

guarda-sol. Outra ! Nunca vi tanto tartulho junto !

Colhem-se e guisam-se, bem me apetecem com pSo
e batatas.

A mulher poisara os joelhos em terra e estendia

os dedos (Senhor os mesmos aflitivos dedos ama-

relos) para exuberante talôfita, tocava-lhe a medo

em comovido, deslumbrado carinho : Oh, louvado

Deus que soube criar tais coisas— sô as pessoas

nSo eram melhores porque não queriam. Negavam-
-se. Ninguém era digno nem merecedor de tanta

beleza ! Carolina aproximou-se e ajoelhou junto da

mSe, as suas cabecas, uma encanecida, a outra loura,
tocaram-se. A mulher disse inesperadamente fitando

a filha :

— Que nunca se te varra da cabeca a promessa

que fiz por ti
— nSo quero que nenhum homem faca

pouco de ti.
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— Ninguém farS pouco de mim — respondeu
Carolina numa expressão de ôdio.

— Não se facam promessas em vão— nem se

falte a elas sob pena de terríveis castigos. Nunca

andes nas bocas do mundo mas casa-te se houver

alguém a querer-te para bom fim, mas cuidado— os

homens sSo muito marranos e incapazes dos mes-

mos sentimentos de decência de uma mulher.

Tentou levantar-se sôzinha mas não conseguiu.
Carolina agarrou-a pelas axilas, sopesando-lhe o

corpo mirrado pela doenca.

— Quero ver os animaizinhos— se teu pai tem

tratado deles...

Na corte quis afagar os bichos um por um,

Faltava a «garrida» e a «malhada», andavam a

lavrar— que pena. Junto da ruca deteve-se mais

tempo : o animal virava o focinho para a mulher,

fixava-a com os olhos tristes de bicho velho.

— Vamos para casa, filha, hoje já vi muito,

estive ao sol... Olha. saiu um pardal daquele buraco!

Sabes como eu e tua tia os agarrávamos ? Å noite

trazíamos uma lanterna, ela metia as mãos na toca,

eu segurava o lenco onde eles vinham esbarrar

cegos... Naquele tempo não, mas agora, quando me

lembro, arrepia-me a ideia de sabê-los fechados a

píar... Pobres animalejos 1

A partir dessa data a senhora Ana nSo voltou

a pedir que a levassem para fora de casa, nem

sequer pôde mais sair da cama. Padre Álvaro

aparecia com inais frequência e ficava horas, calado,

sentado numa cadeira aos pés da cama da doente.

Fátima vinha também com assiduidade depois da

escola, muitas vezes transportando um dos filhos ao

colo, outro pela mão— e ficava a olhar a mSe, num

silêncio de pasmo e consternacSo. A senhora Ana,

em geral, dormitava enquanto os filhos velavam,
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fixando-a num espanto aterrorizado e mudo, a vê-la

ficar dia a dia mais mirrada e amarela de icterícia.

Por vezes, abria para eles uns olhos assarapantados

que se iam fazendo lúcidos, aos poucos, perguntava

ã filha mais velha como ia a vida dela com o marido,

não estranhando as suas breves e fugídias respostas.
Voltava a dormitar, acordava, dormitava de novo,

febril. Acordava :

— RazSo tem vosso pai, quanto durmo, santo

Deus 1 — eu que nunca gostei de sonos prolonga-
dos— dizia nos intervalos de lucidez. Um dia per-

guntou, mantendo as pálpebras cerradas :

— Estás aí FStima ? Trouxeste a Carolininha ?

Tinha comecado a talhar um vestido para ela, mas

com esta doenca sem fim não sei quando poderei
acabá-lo. Leva-o e diz S Eulália que to acabe.

Bruscamente Fátima comecou a solucar alto.

A senhora Ana virou morosamente a cabeca, fixou

a filha numa ternura ausente, dorida— e lentamente

estendeu uma mSo amarela, amarela. uma mão meio

morta e poisou-a sobre a cabeca da filha, muito

prôxima da cama :

— NSo chores, minha filha ; nSo chores que me

cortas o coracSo.

— fi verdade que a mSe sempre gostou de

mim ? —

perguntou Fátima num grito do mais

fundo da alma.
— Se sempre gostei de ti? Sempre?!—A senhora

Ana buscava-lhe as faces, depois o corpo, tacteando

como uma cega
— e tendo-lhe topado as mãos,

agarrou-as e levou-as aos lábios, beijando-lhas re-

petidas vezes, num renovar de vida.— Se sempre

gostei de ti ? ! Mas eu podia gostar mais, filha ? !

A vaidade e o amor com que te trazia ao colo, de

pequenina, os sacrificios depois... Tudo amor,

filha...
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— Mas sô a oucp chamar por Carolina !
— Porque tu não podes atender-me : tens os

meninos, a escola, a lida da casa— e tua irmã é

rija, tem mais coragem para ver sofrer.— A mãe,
mantinha as mãos de Fátima agarradas, prome-
teu : — Deixa estar que ainda hei-de ajudar-te a

criar os filhinhos, as criancps são amistosas, dão-se

bem comigo. Nosso Senhor que é a Bondade Per-

sonificada, há-de ter dô de mim. Tive outra assim,

grande, quando me nasceram os gémeos
—

ninguém
me julgava, chegaram a encomendar-me o caixão—

e depois quando não se esperava, comecei a melhorar
e criei-vos. Tu tinhas cinco anos nessa altura...

Pela tardinha desse mesmo dia, a senhora Ana

piorou visivelmente e Carolina, ainda alarmada,

mandou chamar âs corripadas um médico. Negava-
-se a aceitar o irremediável. Por sua vez, a mãe

pediu a extrema-uncSo explicando â filha :

— As doencas têm seus altos e baixos, hoje
estou pior, amanhã acho-me melhor, mas os sacra-

mentos nSo fazem mal a ninguém. Chamaste o

doutor de Nave ? Tenho muita fé nele. Quando

chegar quero que me receite um remédio para des.n-

flamar a barriga. Viste como a tenho ? Não pode
ser coisa boa— terminou de um modo tonto.

Carolina, como os irmSos, fora emudecendo aos

poucos e nSo sabia mais inventar convenientes des-

culpas para os achaques da mãe. Chegara a altura

de ser a prôpria mulher a inventar pretextos, expli-
cacôes normaís ou absurdas :

— Estou inchada do muito líquido que me dás

a beber— mas assim que melhore, verás como me

vingo na comida de substância.— E escusava-se

perante os filhos daquela implicativa e morosa

doenca : — Tende paciência, o mal é ruim de aturar,

bem sei. Estou constantemente a chamar por ti,
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Carolina, a pedir isto e aquilo. Olha, talvez não

tenhas reparado bem, estou sem cobertor deste

lado— anda compôe-me a roupa, ajuda-me a virar.

A barriga assim empertigada como um tambor, in-

comoda de uma maneira que nem calcuias : em

crianca estive assim, com a pele a estalar, por causa

de uns figos.
Veio o médico que auscultou, apalpou a barriga

e pés. Veria ela os prôprios pés ? Não podia
mover-se : o ventre a exibir-se monstruoso, a pele
esticada como um balâo que vai estoirar, impedi-
-la-iam de ver os prôprios pés? Carolina lembrava-se
de lhe ter ouvido : «Sei logo quando uma criatura

está para morrer, pelos pés : basta-me vê-los, feitos

tufos.» Ah, esse ventre tão amarelo e disforme, visto

â luz da lâmpada de algibeira do médico. Ela vai

morrer, Deus ! — gemia a alma da rapariga.
— Acha que ainda posso ter algumas esperan-

cas ?

A senhora Ana fazia a pergunta a um homem

pequenino, a pele terrosa, debrucado sobre o seu

corpo, S beira da cama (uma cama terrificante, um

leito de solidSo), infantii pavor â tona das pupilas
acastanhadas nadando em duas esclerôticas tão

amareĩas como o corpo (e uma pinta vermelha

na pálpebra, a mSe possuia aquele engracado exotis-

mo, uma pinta vermelha diluída em amarelos de

podridão) . . .

Então não havia de ter esperancas, ora essa,

todas as esperancas e mais uma, pois então 1 E ia

receitar-lhe um remêdiozinho infaiível para desin-

char a barriga. Infalível !

O médico teve um risinho, mas calou-se acto

contínuo ao ver a expressSo de Carolina perante
o péssimo gracejo. A senhora Ana disse :

— Quanto lhe agradeco, senhor doutor 1 Os
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médicos de Lisboa, nem por serem de Lisboa, foram

capazes de me receitar um remédio que me curasse

desta inf lamacão. Para lhe dizer a verdade não é sô

da barnga : parece-me que todo o corpo, coracSo

e pulmôes está intoxicado de veneno — nem sei

como explicar-lhe. . .

— Eu sei. Eu sei... A senhora descanse... Vou

receitar e a sua filha que mande vir da farmácia.

Eu falo com ela.

Carolina, de bracos cruzados, fechada num mu-

tismo feroz, olhava o médico. A mulher acrescentou,

virada a cara já para a parede :

— Sempre tive fé que o senhor doutor viesse

e me receitasse o tal remédio. Ouvi falar muito bem

do senhor a uns e outros que foram consultá-lo.

Carolina levou o médico ao lavatôrio do seu

quarto, como habitualmente, depois das consultas

da mSe. Plantou-se ao lado do homem a vê-lo es-

fregar mSos e pulsos— todos eles se demoravam

nessa operacão purificadora. Tratava-se de um ho-

mem ainda novo e simpático, vestido com um pesado
sobretudo castanho, de mau corte, o que lhe dava

um ar cem por cento provinciano. Carolina não

arredava os olhos de cima dele, muda e como que

hipnotizada pelos seus movimentos. Estendeu-lhe

uma toalha com brusquidão e ele parou de se esfre-

gar, levantando para a rapariga uns olhos argutos,
um tudo nada frios, um tudo nada afáveis :

— E agora paciência e mais nada ! — e rápido

limpou as mãos e dirigiu-se para a porta. Carolina

correu e agarrou-o por uma manga :

— A receita ?

— Para quê ? A sua mSe deve durar no máximo

oito dias, para menos que para mais. Entretarito

vá-lhe dando como remédio, água acucarada e con-

tinue com as injeccôes que me mostrou no caso de
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ter dores. Não deve precisar, porque a mtoxicacão

do organismo é completa e num caso assim... (Num
caso assím?... Num cáso assim...)

Carolina levou as mãos ao peito a conter as

batidas dolorosas do coracão :

— Tem que receitar : não podemos deixá-la

morrer assim.

— Todos morrem assim, ou de maneira idên-

tica— respondeu num fatalismo indiferente, um

tanto sádico.— Aconselho-a a continuar a ter pa-

ciência, forca de ânimo...

A rapariga encostou-se â parede, o seu coracSo

deixaria de martelar e entrava num ritmo de lenti-

dão. Sentia-se arrefecer (Ah, se morresse antes da

mSe, que alívio).
— EntSo ! — dizia o estranho-homenzinho-do-

-sobretudo-castanho.— Eu também passei por um

caso na familia, uma tia. E a vida continua— e ai

de nôs se assim nSo fosse— todos os dias morre

gente, não é tragédia nenhuma...

(Que este homem se cale, que tenha ao menos

o bom senso de nSo querer consolar-me : todos os

dias morre gente. Que gente ?)
O médico deu-lhe uma palmadinha amistosa na

face, sacudiu-lhe a mão e saiu.

— Carolina !

A mãe chama-a numa voz sem timbre, inumana.

A rapariga foi indo devagar, a rastejar os pés, in-

capaz de se mover convenientemente. A mSe olhou-a

terrivelmente lúcida :

— Que te disse o doutor ? Esteve em grandes
segredos?...

— Nada. Lavou as mSos, trazia-as sujas
— mes-

mo muito sujas, nSo sei de quê.
— NSo te falou da minha doenca ? Que eu

estava mal ?
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— Disse que lhe desse o remédio.
— Pois entSo manda um rapaz o mais breve

possível. Corre, anda ! O Olmiro que vã no carro

do prôprio doutor, chega mais depressa.
A rastejar como viera afastou-se. Ao chegar â

entrada da cozinha viu o pai que subia a escada

com um jarro de vinho numa das mSos e um naco

de presunto na outra : o pai ampliava-se, o jarro
e o presunto tomavam como ele proporcôes dis-

formes. Gritou-lhe com súbito ôdio :

— Ela vai morrer dentro de dois, quatro dias—

e você, sua besta, bebe vinho e papa bocadôes de

presunto. Você, seu bêbedo, inventa comédias. Ah,

maldito !

O homem teve um recuo, imediatamente se refez

e avancou um .degrau :

— Éssa é boa I Que queres que faca ? Que
chore ? Chorar nSo remedeia nada e eu nunca fui

de lágrimas nem de penas. Foi o médico que lhe

deu esse tempo de vida ? Pois a mim espanta-me

que no estado em que ela está ainda dure tanto,

coitadinha. — Levou o naco de presunto â boca,

tirou uma dentada, bebeu por cima uma golada de

vmho e continuou a subir a escada, indiferente S

filha, postada â porta da cozinha, a barrar-lhe a

entrada.

Numa reviravolta brusca, Carolina correu para
a rua e o pai entre goladas de vinho e mordiscadelas

no presunto ia falando sôzinho, interrogava e res-

pondia num infindável diálogo de borrachola em

perfeito juízo :

— A garota anda doida de todo, berra comigo.
Anda estafada de aparatar a mãe. Ela morre-se.

Morrer, morre. Pego numa caneta e escrevo ao JoSo,
que venha despedír-se da mSe, assistir ao funeral.

Que eu nSo sei se o JoSo terá muito vagar para
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enterros, -com tanto julgamento, professor, uma

coisa e outra. O Álvaro está bem, tanto faz rezar

missa de manhS como S noite e assistir a defuntos

faz parte do ofício dele. No seminário, meio mestre.

Um papa-hôstias, pobre rapaz. Como é muito mau !

Agora até já podem tomar Nosso-Senhor-Jesus-
-Cristo depois de terem engolido um bom almoco.

Um bonito emprego que a mãe lhe arranjou. Ou !

Preguicpso como é, pode rezar de deitado ou na

igreja com os joelhos em bons almofadôes de

penas
— as beatas sabem arranjar tais indrôminas,

o pior é andarem com bordado— lembro-me da

almofada de cetim do padre Zé, aquele burro !

Mamava pelo jarro, de olhos fechados, ador-

mecido de gozo, depois limpava o queixo â mão,

resfolegava ; voltava ao discurso :

— Morre-se, a pobre mulher. Cá fico eu, um des-

gracado sôzinho. Faz-me falta, coitadinha. A Caro-

lina, o traste, quem é que a obriga a ficar em casa

a tratar de mim ? Tomar conta do barco ? Podia,

é uma mulher e rija : livros ou outra coisa, tudo faz

bem, se quer. Mas a mSe meteu-lhe cismas na ca-

,beca, e vá um homem matar-se, a querer que o

ajudem. Alma do diabo I O João se quiser vir que

venha, escrevo-lhe, e ao Âlvaro é sô mandar recado,

ainda ontem ai esteve todo o santo dia. Hoje mesmo

sem recado, passa-me pela cabeca que vem na

camioneta...

João chegou passados três dias e antes de ir

junto da cama da mãe limpou todos os vestígios
de lágrimas que chorara. Esta. que dormitava, abriu

de repente os olhos para o filho, fitando-o num

alegre e comovido espanto :

— Tu aqui, meu filho ? Disseram-te que eu

estava para morrer e deixas tudo?...

JoSo, depois de beijar a mSe, justificou com
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vanados motivos a sua presenca. Que disparate
falar em mortes ; viera â Guarda em servico e como

sabia a mãe adoentada quisera vê-la, uma vez que

estava tão perto, tanto fazia perder um dia como

dois... Aproveitava-se da larga que lhe davam... —

Entrou depois no capítulo das suas grandezas, os

troféus conquistados : vinha depô-los afinal aos pés
dessa mulher agonizante que o guindara âs alturas

sociais.

A senhora Ana sorria enlevada, a sonolência a

tomar de novo conta de si, sem interesse por ouvir

o relato de acontecimentos tSo extraordinários. Se

o filho preocupado lhe perguntava se sentia dores,

respondia com dificuldade que não, e ia melhor,

um bocadinho melhor... Aquela intoxicagão danada

é que não havia meio de passar, mas dizia Caro-

lina que o remédio era de efeitos demorados...

Depois toda a sonolência pareceu evaporar-se, ficou

lúcida, a o;har o filho com ternura e receio :

— Pareco-te muito mal ?

— NSo minha mãe.

— Isso dizes tu porque és um bom filho. Paciên-

cia, nada mais que paciência. E tua mulher ? E as

meninas, como vão ? Lembro-me de ti todos os dias,

de quando eras pequeno e depois de rapazola, de

uma rifa que fizeste para comprares a primeira
bicicleta. Lembro-me de todos, principalmente de

quando eram criancas e eu me sentava âquela janela
a costurar-vos as roupinhas. NSo estou a chorar-me

nem a lamentar o perdido, ainda havemos de ter

dias tSo felizes.

JoSo nSo queria chorar junto da mSe e mordia

os lSbios, fazendo inauditos esforcps para se domi-

nar e responder com alegres gracejos. A senhora

Ana sorria, voltava a dormitar, depois acordava
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para acrescentar algo que entretanto lhe passara

pela cabeca :

— Constou-me que andas a desencammhar a

tua sobrinha. a tal menina rica do Alentejo. Se tu

soubesses o desgosto que isso me dá, filho ! Casado,

com filhinhas, a quem daqui amanhS pode suceder

outro tanto ! Uma crianca de dezoito anos e ainda

para cúmulo da tua familia por afinidade. . . Oh, meu

filho !
— Isso são mentiras, minha mSe— respondeu

João corando como um garoto apanhado em falta.
— Eu também respondi S pessoa que me veio

com a novidade, que sô podiam ser mentiras, que

tu nSo serias capaz de dar mau viver fosse a quem

fosse— a tua mulher e S outra, santo Deus— e

com razSo !

Houve um silêncio espacado, a mãe voltava a

dormir para acordar passado instantes :

— Deves mostrar-lhes que não são superiores
a nôs em nada

,
e muito menos em propôsitos e

dignidade. De que nos serve possuir mundos e fun-

dos se perdermos a consideracão das pessoas de

honra e vergonha ?

(Não perco a consideracSo de ninguém, minha

mSe, e muito menos a das pessoas de honra

e vergonha porque as não há, ou eu não conheco

senSo uma, a mSe— e estou aqui a vê-la acabar.

Oh, se soubesse o que é essa tipalhada de honra-

-e-vergonha, mãe I )
Pela tardinha chegou o padre Álvaro, que se

sentou aos pés da cama e comecou a ler alto as

oracôes dos moribundos, contra a vontade de Caro-

lina, que chegou a dar-lhe um empurrão, dizendo :

«Cala-me essa lengalenga ou reza baixo.» O irmSo

respondera : «Quero que ela repita comigo, enquanto

puder, colabore na oracSo.» E na realidade, a se-
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nhora Ana, quando não dormia, repetia-lhe as

palavras numa fé alucinada e ausente. Ou a meio

interrompia o filho para contar um sonho que

tivera, «há instantes, entre duas salve-rainhas» :

Andava num baile, o Pepe Espanhol queria-a para
seu par mas ela fugia porque o homem deitava

bichas verdes pela boca— lagartas peludas, verdes,
tSo grandes— era de afligir I Correra e encontrara-

-se com «teu» pai que trazia uma merenda de ovos,

chourico e trigo : tinha fome e comecara a comer

e com que vontade l Mas a comida transformava-se

em lagartas verdes, todas a mexer.—Minha Nossa

Senhora, não haverá nada que não venha a ser,

mais tarde ou mais cedo, um montSo de lagartas
verdes ? — daquelas das árvores, sabeis ? — Era

capaz de estar com fraqueza para ter assim vontade

dos ovos e chouricp com que sonhara. — Estás aí,

Carolina ? Ah, és tu Álvaro ? Chama a Carolina

e diz-lhe que me traga uma malga de leite. Aquela
rapariga julga que os males se curam sem comer.

Já em coma a senhora Ana ora falava coerente-

mente, ora desvairava respirando com dificuldade.

Os irmSos reuniam-se em volta do fogo da lareira,

revezavam-se, iam e vinham até S beira da caraa da

mãe. Numa dessas ocasiôes, estavam todos calados,

ferozmente sisudos a ver crepitar as chamas, quando
João, tirando um caderninho do bolso, cuidadosa-

mente escrito com letra certa e miúda, comecou :

— Como a nossa querida mãe está a dar o último

suspiro, e poucas mais ocasiôes teremos de nos

encontrarmos assim reunidos, quero pôr-vos ao

corrente das despesas feitas até aqui por mim— e

por conseguinte da vossa dívida para comigo.

Aguardou qualquer comentário S sua introducSo,
e corno esta nSo viesse deu inícío S enumeracSo

das cifras, onde, no final, se incluía jS, «num
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cálculo por alto», o precp do enterro, ofícios e demais

pompas fúnebres (a senhora Ana ficaria no jazigo
dos Azevedos, até ver).

Pigarreou, fez uma pausa para continuar :

— Avalio a vossa divida para comigo, descon-

tadas, está bem de ver, as despesas que me dizem

respeito, não incluindo a desvalorizacão da moeda

nem ,juros... deixa ver, oito, treze, vinte, trinta...

Foi somando perante o silêncio de todos, dividiu,
distribuiu cifras, concluindo :

— Sabendo de antemSo que nenhum de vôs tem

dinheiro para me pagar, faco uma proposta vanta-

josa para todos...
— Pausa : — HS ainda os prédios

como a Lameirinha que ficaram livres de hipoteca
a subtraídos S última avahacão— e que num pre-

sente ajuste de contas nos pode deixar quites uns

com os outros. Peco a vossa opiniSo.
— Estás mais que pago com a Nogueira e o

Prazo. Ah, não digas que nSo I Desse modo, o pai
fica sem nada, «a estender a mSo S caridade pú-
blica», como ele diz.

Álvaro contra os seus hábitos erguia a voz.

Entendera-se sempre bem com o irmSo, acatando-lhe

as opiniôes e voos de grandeza, coadjuvando-o em

tudo. E vinda dele, essa espécie de oposicSo, sur-

preendia o outro, que disse :

— Sem nada ? ! Essa é boa ! Há ainda as hortas,

a casa e os animais— e nSo te esquecas, o usufruto

da Nogueira e do Prazo. Que lucro eu afinal e

quando ? Estou a ver que tenho uma cambada de

irmSos, que nSo sô nSo me agradecem o que tenho

feito, como ainda me censuram por o ter feito.
— Riu um tanto cínico : — E pertence-me de direito,

o Prazo e a Nogueira, quer vocês queiram quer

nSo.— João levantava a voz : — Quem tem sido

lesado até S quinta casa senSo eu, que tenho andado
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com a massa para tudo ? Quanto melhor um gajo
se mostra mais abusam e mais mal agradecidos.
Paguei as dívidas porque nSo queria que a Fidalga
e os outros se ficassem a rir de nôs e da mãe, cedi

o usufruto...
— Compraste por um quarto ou muito menos do

valor— olha a avaria 1 — deixa-te de armar em sa-

crificado— repontou Fátima, os olhos a brilharem

de íra.

— Um quarto ! — repetia JoSo como se nSo

acreditasse nos seus ouvidos.— Um quarto, dizes ?

Querias então que pagasse e vos deixasse tudo â

mesma, como um gebo ? Dar-vos uma data de

contos de presente ? E vôs, que me dais a mim ?

Sou demasiado bom porque podia prejudicar-vos
corno entendesse e nSo o faco.

O padre riu com bonomia, perdida toda a exalta-

cão que de comecp pusera no assunto :

— Se nos deixas prSticamente sem um palmo da

terra que pertencia aos nossos pais, em que quenas

tu prejudicar-nos ainda. Por mim, também te digo,
tanto se me dá como se me deu.— E encolhia os

ombros a demonstrar bem o seu desprendimento.

JoSo, um pouco encabulado mas seguro, res-

pondeu :

— Queria ver o que teria acon tecido se eu não

desse dinheiro para todas as despesas que têm

estado a correr. E ainda por cima levo a Carolina

para minha casa, governo-a de comer. Sim, vestir

e estudos, que se governe. O ano passado arranjou

umas licôes— muitas fazem ísso, estudam e traba-

lham — este ano que faca o mesmo, que nSo vai

alêm das obrigacpes.
Carolina que acabava de entrar na cozinha,

gritou descontrolada :

— Calem-se que me enojam I
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—Olha lá, julgas que a mim me caiu alguma
coisa do cêu, julgas ? Connosco é assim, se nSo

temos unhas, bons dentes, pisam-nos de todos os

modos.
— Hei-de morder como uma cadela raivosa, mas

descansa que nSo será para arranjar dinheiro e

mobílias, terras ou casas ! Descansa 1

— Tens a mania que com mau génio se cacam

moscas— berrou o irmSo.— NSo será com mau

géniol
— Que discussôes são essas, filhos ? !

— NSo é nada, minha mSe— respondeu Caro-

lina em voz aguda, presa de exaltacão e correu de

novo para junto da mSe. Ela disse-lhe num olhar

alucinado, entre arrancos :

—Olha, vôs não vos pegueis como os maus

irmSos : nSo foi essa a educacão que vos dei.

— Falávamos alto mas nSo nos «pegávamos».
Passado um pouco voltou S cozinha. JoSo man-

tinha a lista dos gastos, presa entre polegar e índi-

cador, falava agora num murmúrio :

— Sô me entendo com o Quim. Esquisito que

de todos os irmãos, nSo haja um único, senSo eu,

que perceba de contas : as quatro operacôes da

elementar aritmética. — Olhou Carolina, postada
frente ao fogo, os bracos pendentes, num desinteresse

total. Perguntou-lhe :

— A mãe ouviu o que dizíamos ?

— Pergunta-lho enquanto é tempo ; está a

morrer.

Como que comandados por uma mola, todos

se levantaram e correram S alcova da mSe. A mu-

Iher disse-lhes abrindo muito uns olhos vítreos :

— Filhos, a vista falta-me. Vivei por «cá» bem

e amigos, passai os anos o melhor que puderdes.
Ai, Nossa Senhora dos Aflitos, socorrei-me!
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A senhora Aha agarrou-se num movimento ins-

tintivo ao bracp de Álvaro, o que lhe estava mais

prôximo. Fixava-o desvairada :

— Reza, meu filho, para que Deus e os anjos
me levem bem depressa. Custa... Custa tanto...

Diz-lhe a Ele, Nosso Senhor, que se quisesse me

podia ainda deixar viver uns anos, que... tu... que
és padre... talvez te atenda melhor... Reza, por

mim, meu filho...

Carolina preparou uma injeccao e deu-lha. A mSe

serenou um pouco. Comecava a arrefecer, a arrefe-

cer, todo o seu corpo arrefecia apesar das botijas
e sacos de água quente. Passou a noite. Sobre a

manhS estertorava com ruído mas conseguia falar

aos arrancôes :

— Carolina 1

Caroiina estava junto dela e afagava-lhe as

fontes cavadas, limpando-lhe o suor que escorria

por elas. Debrucou-se mais sobre o patético, amado

rosto murmurando :

— Estou aqui, minha querida mSe.

— Chama-me um médico... que me dê um

remédio para desinflamar. . . Aquele nSo presta.
E traz-me leite... com que resistir... Uma injeccão. ..

Vai-me buscar um remédio que me salve, filha ! —

foi o último grito da senhora Ana e rolou a cabeca

pelo travesseiro. os olhos esbugalhados de esclerôti-
cas amare.as raiadas de sangue a saírem-lhe das

ôrbitas. as mSos buscando aflitivamente o coracSo.

Carolina poisou a sua mSo na testa fria da

mulher mas esta fugiu ao contacto; buscou-lhe as

mãos: a mãe sacudiu-a frenética. A senhora Ana

estava defmitivamente sô, nSo podendo mais con-

sentir qualquer humano contacto sobre a pele, viva

e irremediSvelmente sô adentro das muralhas da

Última Agonia. Os filhos ajoelharam rezando, sô

22
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Carolina em pé implorava, muda, terrível : Que ela

morra, Deus ! Que ela morra o mais depressa pos-

sível. Tu, Deus, tens que existir por sua causa, para
acabares com ela num instante. Ela sempre acredtou

em Ti, Te adorou, faz-lhe essa esmola e mata-a

bem depressa. Tu não ouves ? Peco-to por ela

sômente, que te divinizou quando TU NAO PAS-

SAS DE NADA. Mata-a neste instante e eu faco-

-Te o voto da minha vida, acreditarei em tudo o

que quiseres que acredite. Tudo ! MANDA, QUE

EU OBEDECEREI. Carolina fechou os olhos mas

abriu-os acto continuo : NSo quero escapar a nenhum

horror e renego todos os deuses, todas as men-

tiras... — Solucou alto.

A senhora Ana agitava a cabeca, esbugalhava
mais os olhos e abria a boca, buscava luz e ar,

estertorando ruidosamente. Era um espectáculo de

incrível barbárie, como que comandado a distSncia

por terríficas e sádicas divindades— uma mons-

truosidade imposta ao melhor dos seres humanos.

A sala comecava a encher-se de poviléu que chora-

mingava e nSo queria perder nada do que se pas-

sava— espectáculo único. Alguém disse distinta-

mente em tom de choro :

— Como ela está assustada, coitadinha ; assus-

tada e aflita.

Padre Ålvaro, seguido pelo coro das mulheres,

rezava e voltava a rezar as oracôes dos moribundos.

JoSo, de cabeca enterrada nos bracos, chorava per-

didamente. Sô Carolina, em silêncio, sem desîitar

o rosto pavoroso da mSe, dirigia pedidos e impreca-
côes a um Deus em que nSo cria. O Ferrão acabara

de entrar na sala e berrava interrompendo rezas e

choros :

—Oh, mulheres do diabo, saiam da frente da

criatura, nSo vêem que lhe tiram o pouco ar que ela
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consegue engolir ? ! Deixem-na morrer descansada

e calem-se com mil diabos ! Ai as almas do diabo,
era sô zurzi-las com pancada ! — Fazia gestos com

as mSos, berrava possesso. Foi ã janela e abriu os

vidros, correndo o sistema de guilhotina emper-
rado : — Que entre ar ! Rai's vos partira ! — Diri-

gia-se de novo Ss mulheres, cujo choro abrandara

mas que continuavam sem arredar pé : — Vocemecês

não vêem, criaturas infernais, que ela parece um

fole avanado e que todo o ar da sala é-lhe pre-
ciso ?

De súbito, Fátima que estivera de joelhos ao

fundo da alcova e olhava a mãe de esguelha, ater-
rorizada, comec<>u a gritar, levantando-se e correndo

para fora da sala. Aîgumas das mulheres seguiram-
-na a distância, mal refeitas da surpresa e de tantos

fenômenos, em parte contristadas, mas sobretudo

cunosas do que iria passar-se. Fátima subia a rua

numa correria, rasgava-se e descompunha-se :

— Acudam ! Ela está a sofrer por minha causa,

sufoca por amor de mim. Benzam-me e rezem, mu-

lheres, que eu estou amaldicoada. Tenho o diabo no

corpo, acudam ; chamem o Papa-Espíritos que me

benza e expulse o demônio. Acudam I

Entrou nos quintais de muros meio esbarronda-

dos, tropecou num cepo e caiu. Agarraram-na :

estava pálida como uma morta. Alguém ihe bateu

na cara e desapertou a gola do vestido. Fátima

escancarou a boca, a sorver o ar, fitava todos num

olhar de pasmo. Disse suavemente, passado um

pouco :

—> Deus castiga-a por minha causa. Estou amal-

dicoada desde o dia em que nasci ; amaldicoada eu

e até os meus filhos, quem sabe ?

Furou o cerco humano, soltou-se e corria de

novo possessa, gritando :
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— Quero os meus filhos ! Os meus filhos nSo

têm culpa nenhuma 1 Que ninguém, nada, se atreva

a tocar-lhes. Eu sô tenho os meus filhos. Oh, Deus,

como consentes coisas assim, como dizendo-Te bom

pisas ou deixas pisar o corpo e a alma das pessoas.

Pisar. Pisar ! Patear em cima de todos os desgraca-
dos. Patear 1

Fátima pisava a terra no mesmo ponto, saltava

e batia punhadas no peito, mantendo os especta-
dores da cena a distância, divertidos e contristados,

mais fascinados que receosos. Alguém alvitrou:

— Chamem o padre Raimundo que esse comanda
melhor os espíritos malignos, melhor que o Papa-
-Espíritos... Não se confessa, nSo vai S missa, tarde

ou cedo dava mau resultado...

Fátima, toda rasgada, o olhar mortico de esgota-
mento, deitou a cabeca sobre o muro do quintalejo
e comecou a solucar baixinho, dolorĩdamente.

Cheguei junto de FStima e afagando-lhe os

cabelos falei-Íhe num ar* que procurei fosse ca'mo

e persuasivo :

— Vem comigo, Fátima.

Ela levantou a cabeca, a reconhecer-me e ten-

tando ler a voz que lhe falava. Repeti-lhe :

— Vem comigo. minha amiga.
— Para onde, se estou doida ?

—Tu nSo estás doida, nem nunca estarás. Que-

rerias, talvez, para escapar...
— o que é bem dife-

rente. Estás tSo doida como eu ou todos os que

nos olham.
— Como sabes. Guida ?... Como adivinhaste

que eu necessitei de tSo vergonhosa fita para es-

capar ?...
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— Sei. Também eu seria capaz do mesmo,

fingir de louca estando danadamente lúcida.
— Tu ? Dizes isso por bondade.
— Eu, sim. Tenho feito melhor ou pior que isto,

como quiseres.
— Obrigada. Tens razão, nunca ficarei doida.

Mas creio, por vezes, que seria a hbertacão...
—•Vem comigo, Fátima, dou-te um remédio...

Fátima fixou-me melhor. Comovia-me ver esse

rosto, outrora tão belo, devastado pelo sofrimento,
finas rugas a engelhar-lhe já os olhos escuros,

fulgurantes de inteligência. Ela disse docemente :

— Dás-me um remédio, Guida ? E tu crês que

haja algum remédio a sério ? NSo a ouviste pedir
remédios ? Ũltimamente não entrava bicho careto,

barbeiro ou mondadeira, imbecil ou borracho, a

quem ela não pedisse um remédio para desinflamar

a barriga. Uma coisa tSo simples, vê tu !, e ninguém
foi capaz de lha dar. E eu ? Que remédio pôde
impedir que eu me tornasse mouca e meio aparva-

lhada ? Julgas que nSo avalio a triste figura em que

me vês ?...

— NSo sei se estás a acusar-me, Fátima... Tu

nunca quiseste ajuda, desejas-te sô...

—■ Acho que aquilo que não se obtém pela forca

prôpria e peío direito que a todos assiste... Para

quê falar nisso agora?...
— Vem entSo e nSo fales senão... Do que tu

quiseres, querida amiga.
—Vou para junto «dela» — ah, descansa, nSo

vou fazer outra cena.

Caminhávamos lado a lado, descendo a rua

calcetada. O povo acompanhava-nos de perto num

pasmo maior. Sô um ou outro garoto corria S nossa

frente e voltava-se a mirar bem a cara da «doida».

— Amanhã se calhar vem no jornal que des-
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cobriram a cura. Connosco... Ah, somos para tudo

uma espécie de animais de experiência e sacrifício.

Tenho cinco filhos para me justificarem o estar

viva. Vou para junto da minha mãe e acabou-se o

medo e o horror : tudo se gasta, inclusive o medo

e o horror...

Quando chegámos â salinha a senhora Ana

estertorava com fragor, olhos esbugalhados para

fora das ôrbitas e injectados de sangue, num pávido
assombro. A intervalos a sua respiracSo parava,

parava e recomecava, o tempo arrastando-se nesse

parar e recomecar — inclassificável : não havia

tempo de tão longa medida, ficava já a saber.

«Nosso Senhor, José e Maria, valei-nos na última

agonia ; Nosso Senhor, José e Maria, valei-nos na

última agonia...» As rezas em volta da moribunda,

adquinram a toada dos verdadeiros histerismos

colectivos, faziam-se coro de tragédia. A senhora

Ana, o rosto desumanizado pelo sofrimento, esticava

os lábios, agitava as mSos de dedos nodosos, ama-

relos : estertorava e parava, tinha acabado de morrer

e voltava S vida.
— Rua, rua que é sala de cSes ! — gritou sûbita-

mente Carolina para o mulherio e alguns homens

apinhados. — Rua ! Ninguém senSo eu tem direito

a assistir a isto. Rua !

O mulheredo e os homens arredaram dois passos

e ficaram de novo, estáticos, a ouvir repetir : «Rua

que é sala de c5es.» Eu obedeci, preferia a sala de

cSes, Squilo, fugir— tivera af ínal o meu espectáculo
como qualquer pacôvio. Fora e viera a casa dos

vizinhos, dezenas de vezes, em parte por interesse

pela doente e por Carolina, em parte por môrbida

curiosidade. Seduzia-me tanto como me horrorizava

essa morte prôxima de alguém que-não-podia-esca-
par-de-maneira-nenhuma, de-maneira-alguma-fugir,
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de alguém que ultrapassara uma barreira— não

sabia qual— e se encontrava fechado num círculo

sem saída (como um rato), uma mulher que apesar
de tudo continuava a respirar e falar, com todas as

características de um ser humano perfeitamente
normal. E ver-lhe os filhos unirem-se ã sua volta,

feridos e inquietos— como se todos fossem cúmpli-
ces do mal que a arrastava—

, sobretudo Carolina,

a maravilhosa Carolina, de lábios doces, forte e

org ulhosa como uma valquíria— pálida e odienta :

seria a mãe abrangida por esse ôdio desmesurado ?

quando estendia as mãos a afagar os cabelos da

doente, suave, suavemente, com teimosia e ternura

amorável, até que a mulher enfraquecida e agoni-
zante escapava âs suas carícias. Bastava I Mil vezes

a sala de cSes, âquilo.

A senhora Ana virou a cabeca para o lado da

filha, os seus olhos como que a fitaram, apavorados,
depois num movimento total do corpo, a boca arre-

panhada, os dentes de fora, a bolsar leite, deteve-se

num esticão violento de todo o seu ser ; deteve-se,

definitivamente, num último arranco.

Carolina gritou : — Enfim ! — e apressou-se a

fechar-lhe esses olhos de assombracão, terríficos.

Uma mulher saltou como uma corca a fechar-lhe a

boca. Alguém exclamou percebendo qualquer movi-
mento na face da moribunda :

— Deixem-na acabar que ainda está viva.

A mulher bolsou mais leite mas estava, final-

mente, irremediâvelmente morta. Carolina abando-

nou-lhe a cabeca com lentidSo ; lassa, veio até ã

janela, escancarada. Em si cantava um colossal

hossana de libertacão, as pernas vergavam-lhe a

tamanha emocSo. Olhou o sol claro desse meio-dia
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de Novembro, um telhado coberto de musgos e tor-

tulhos, chapéus-de-judeu, ouviu um galo cantar na

distância— lá longe corria o caminho branco que

ia dar ao barroco da Bicha, os caminhos das feiras

do Dia Vinte, de tantas alegrias, tantos sonhos...

Acabou, querida mSe. Tudo está consumado para

ti : nôs continuamos a aguardar os belos horrores

que sSo nosso quinhão. E estou contente, conten-

tissima porque o nosso comum pesadelo findou : esse

da tua morte inumana, a recusares-te até ao fim

â harpia. Fizeste bem ! E agora eis a tua filha num

momento de Suprema Alegria ! Sô falta desatar a

rir Ss gargalhadas no mais acabado GOZO ! Rir

pelos séculos-seculorum, rir pelos tempos, ámen I

Rir porque me libertaste do massacre do teu sofri-

mento. Rir neste instante sublime do teu PASSA-

MENTO ! PASSAMENTO ! Rir e Sebastião Bach

a cantar o HOSSANA I Rir !

Carolina estava de costas para o movimento da

sala, no rosto um rictos de riso que nSo deixaria

se concretizasse em lágrimas : havia balbúrdia e

choro atrás de si ; o pai berrava :

— Calem-se, seus diabos ! NSo precisamos de

carpideiras para nada. Vá, saiam as que estSo a

mais, nSo gosto de ver mulheres a tropecar umas

nas outras. Ficas tu e tu e tu, todas as que souberem

melhor tratar de um defunto, aprontá-lo. NSo é

grande ciência embonecar um morto, mandá-lo bem

composto para a cova. Vá, raparigas, lavai-lhe as

mãos e a cara— a Carolina andava sempre com

águas, mas a mulherzinha, com este fim, ficou pior
que Lázaro. Vá, vesti-a de lavado enquanto quente:
os defuntos entesicam passado pouco. Almas do

diabo ! Tanta gralhada e tSo pouco tento 1

O FerrSo dirigia os preparativos fúnebres, dava
ordens soltando imprecacôes e comentários de humor
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negro. As mulheres tinham parado de choramingar
e Carolina sentia que nas suas costas ia grande
azáfama e ANIMAQAO : Tudo estava alegre,
afinal, sô faltava o toque e o baile. Arranjar-se-ia
com a mui conveniente participacão dos anjos e

demônios e outros desaparecidos para sempre...
A rapariga sentiu que alguém lhe tocava e depois
a abracava inundando-a de beijos molhados : estre-

meceu, e ao reconhecer Candidinha teve um movi-

mento de repulsa. Candidinha trajava de luto ri-

goroso, o buco ericáva-se-lhe áspero e escuro no

contraste flácido das carnes muito brancas.
— Os meus sentidos pêsames, Carolma. Sou da

familia e não devia dar-tos, e sim recebê-los, mas

tu como a sua preferida... Bem me entendes. Trago-
-te um vestido preto, lembrei-me que não estarias

prevenida... Isto é, o JoSo mandou-me avisar... Que
já se comeca a fazer reparo de ficares aí a olhar,

vestida de amarelo, vermelho e encarnado...

Carolina automâticamente mirou-se. NSo, nSo

poderia ter escolhido melhor luto. Saia de «tweed»

grosso raiado de vermelho, meias de 1S verdes,

camisola grossa amarela— tal trajo, dava-lhe, ali

pespegada no contraste dos xailes pretos. o ar de

uma arara. Mirou a criaturinha que lhe falava e uma

intensa ira vinha de novo S tona. Que a deixasse

em paz, esse estupor. Disse sômente, tentando domi-

nar-se, nSo sem ter empurrado de si as mãos da

outra :

— NSo me mace com os seus lutos ! — E diri-

giu-se para a saída num ímpeto. Ao passar, viu

de relance o cadáver da mSe que três ou quatro
mulheres despiam : «Lavem-lhe a cara e as mSos,

já chega, um morto não vai para nenhuma festa e

que fosse, mãos e cara lavadas já basta»— notou-

-lhe o ventre imenso, amarelo, o rosto patético,
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pendente como o de um Cristo nos bracos da Mater

Dolorosa... Fugiu para a cozinha, o coracSo a

bater desenfreado, apagada a alegria e sentimento

de libertacao de há pouco
— e deixou-se ficar,

quieta, de mSos estendidas e oihos abertos para as

chamas : sô mesmo as chamas com o seu crepitar
vibrante poderiam queimar as imagens deixadas

para trás, destruir o horrível : sô pelo fogo se conse-

guiria a punficacão... Ficou de costas para quem

entrasse ou saísse, deixando que todo o mundo se

agitasse em voltas e reviravoltas, gritos ou lamen-

tacôes. Nada daquilo lhe dizia já respeito. Entre-

gava definitivamente a mãe ãs harpias contra quem

lutara com denodo e que tinham acabado por vencê-

-la, pondo-a fora de combate. Retirava-se como um

guerreiro ferido e humilhado por tamanha derrota.

Os sinos dobravam a finados. Escurecia. Uma

mulher vestida de preto, expressão de estupidificada
bondade, disse, tocando-lhe a medo num braco :

—Menina Carolina, agora deve ir ver a sua

mãe, tSo bonita no caixSo. Tal qual como quando
a víamos na igreja, de mantilha e ninguém dirá

que fez os cinquenta...
— Hei-de ir, hei-de ir. Deixe-me Rosa— res-

pondeu a subtrair-se ao contacto da mão nodosa

e baca da mulher.
— Ao morrer nem parecia ela e se a vir agora

fica-lhe outra imagem de recordacão... E se mal

pergunto, desculpe-me— porque nSo veste umas

roupinhas pretas e fala com as pessoas ? Sabe,

comeca a chegar gente de fora, alguns de família,

todos estranham...

Eu entrei na cozinha dos vizinhos com uma

bracada de pecas escuras de roupa. Tomara essa
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iniciativa a pedido de padre Álvaro: «A senhora

é madrinha, talvez a atenda» — preocupado em face

dos murmúrios cada vez mais insistentes dos aldeôes

que emprestavam ao caso desmedido significado.
Trazia-lhe uma camisola preta, uma saia cinzento-

-escura de flanela de 15 e umas meias também de

13, pretas (moderníssimas nesse ano, diziam as

foĩhas-de-couve da moda, n5o havendo revista da

especialidade que nSo trouxesse manequins com

meias pretas, muito «campagnard»).
— Trouxe-te isto, veste, sSo roupas minhas.

Carolina n5o fez um movimento e eu fui cerrar

a porta da cozinha e por minhas mãos comecei a

despir a rapariga— que aliás não oferecia qualquer
resistência, deixando-se manobrar como um boneco,

e dizendo sômente quando quis descalcar-lhe as

meias :

— Já chega de dar-te macadas ; deixa isso

comigo
— eu acabo.

—■ Há quanto tempo nSo comes tu ?

— NSo sei.

— Esta mulherzinha aquece-te uma sopa. NSo

queres ? EntSo um café bem forte e eu vou buscar-te

uns chocolates. Mandaram-nos ao Nuno...

Carolina sorriu-me aérea. Tinha uma indefenível

expressSo de paz estampada no rosto. Paz ou o mais

profundo cansacp. Sentou-se.

— Eu facp-lhe uma gemadinha de vinho para

lhe dar Snimo, o café nSo tem sustância— disse

a mulherzinha, afadigando-se a procurar uma ti-

gela e ingredientes com que fabricar a gemada.
E dizia : — A vida é mesmo assim, uns hoje, outros

amanhS. Tem-se pena â mesma. E a sua mSezinha

que foi uma santa ! Se as há no céu, ela é uma !

Até eu, que nSo me é nada da família, quanto tenho

chorado em todo o dia 1 — Fungou : — E olhe, me-
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nina Carolina, sua irmS que tanto se afligiu esta

manhS, lá está agora, a fazer companhia S pobre
mãe, juntamente com os manos, o senhor dotor e o

senhor padre. É mesmo assim neste Vale-de-Lágri-
mas. Cá está o ovo, o acúcar... E o vinho?... Ah,

já achei. Tem por dizer, morto â terra e vivo ã

tigela.— A mulher prosseguia no seu monôlogo de

lamentos e exortacôes, ditames de empinca sabe-

doria : —: Cobrar Snimo, pois entSo 1 Deus quis
chamar a mSezinha S sua divina presenca

— sabe

melhor do que nôs o que faz. Teve uns filhos muito

amigos, ela pedirá agora por eles. Já estSo todos

criados. a menina mesmo, a mais nova, com dezoito

ou dezanove anos, já é uma mulher capaz de saber

governar-se
— educada e instruída I Mas, claro.

nada há que chegue ao amparo de uma mSe, quando
é daquela natureza... Mas muito amigos ! O senhor

padreÁlvaro ainda nSo parou de rezar padres-nossos
e jaculatorias e O senhor dotor JoSo, quanta lágrima
tem botado : nunca vira num homem umas penas

assim !

Carolina encostou o rosto S chaminé de pedra,
fechou as pálpebras. Peguei-lhe nas mSos :

— Diz, Carolina, gostas de chocolates e avelSs ?

Diz, anda ?...
— Gosto muito de avelSs e chocolates— respon-

deu de olhos fechados.

E veio o dia seguinte cinzento e empapacado :

ora chuviscava ora nevava. Mas tudo comecava a

entrar nos eixos, afinal. A senhora Ana iria para a

derradeira morada enramalhetada de crisSntemos e

rosas (rosas que seu filho JoSo mandara vir de pro-
pôsito, rosas alexandrias, das mais raras e carís-

simas, sabendo como a mSe gostava de rosas alexan-

drias, de as levar ao nariz e ficar, assim pensativa,
com elas na mSo, como que fora do mundo), rosas
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lindíssimas, vindas talvez do estrangeiro e que o

filho lhe colocara S cabeceira da urna, duas nas

mSos, junto do rosário : ia bem a senhora Ana, era

pena que a menina Carolina teimasse na sua de não

deitar um olhar, um último olhar para a mãezinha

que tanto lhe quisera... Ås dez horas tinham dado

início âs pompas fúnebres : missa de corpo presente.
exéquias, os padres dos ofícios cantaram o «De

Profundis* ; depois as cnancas da catequese, ensaia-

das â pressa pela menina Cândidinha. recitaram

poesias, uma delas, um original composto por um

poeta da aldeia e dedicado especialmente a senhora

Ana, «a valerosa mulher». A miudagem transpor-
tava bracadas de crisântemos, a única flor da esta-

cSo, exceptuando a rosa-dos-nabais (muito ímprôria.

já se vê, da ocasião, como improprias seriam as

papoilas e pimpilros primaveris de que ela gostava—

ou menos ainda a muito azul flor do linho).
Carolina nSo voltara a sair do seu reduto, a

cozinha, ali se barricara. Dir-se-ia que a partir do

instante em que a mãe deixara a vida, a entregava

indiferentemente aos abutres ou Ss larvas da terra,

recusando-se a vê-la, «mortinha e tSo bonita no

cai xão» — incapaz talvez de fazer coincidir o belo

e altivo rosto da mSe com a máscara de um cadáver,

ou o seu sofrimento e ternura com a frialdade da

morte.

Consumava-se assim a histôria de uma vida,

encerrava-se um capítulo, cessaria as minhas idas

e vindas a casa dos vizinhos— esquecera quase que

aguardava de-um-momento-para-o-outro a chegada
de Duarte Nuno. Faltava-me sim escrever a His-

tôria de Uma Vida, comecar, pelo menos. Quando ?

Nessa hora ? Enquanto as emocôes se encontravam

S flor da pele— ou seria necessário que «deposi-
tassem» ? «Agora, era demais ! «Agora» sô me seria
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possível escrever uma novela bem cínica, divertida,

erôtico-excitante, cem por cento «nova vaga», cem

por cento «quelque chose» — e assim fiz. Delineei

nessa tarde um romance policial-científico, que

tinha por tema central, a Volúpia-Nos-Velhos e

a Ternura-Sensual-Dos-Jovens (QUE JOVENS?),
fundidos num único molde : A MORTE POR

ENVENENAMENTOS DOS NOVOS E VE-

LHOS : uma intriga cômica com partes gagas bem

metidas— deixando assinalado a branco o local do

enterro de todos, enfim «quelque chose de bien

amusant». Prudentemente, nada passei ao papel.
Aliás, estava muito ocupada com a improvável che-

gada do cavaleiro andante, que ou chegava ou eu

continuaria prisioneira no castelo da Velha : como

recebê-lo convenientemente, era um problema capaz

de encher de inquietacôes qualquer mulher que

espera ser libertada por um hipotético-ou-n5o cava-

leiro andante. Ou enganava-me e tratava-se de mais

uma banalidade— como a morte dos outros ? Pos-

sivelmente.

Nessa mesma noite fui a casa da minha afi-

lhada— afinal as minhas idas e vindas não tinham

cessado de todo, faltavam-me capitulos nSo dedu-

zíveis—
, encontrando-a sôzinha S lareira, o rosto

rosado do calor da chama, calma como uma deusa

em repouso. Apesar das janelas escancaradas, e do

ar de neve que entrava por elas, havia ainda no

ambiente um vago rescendor a cera e azeite queima-
dos.

— Olá, Carol, como estás ?

Sorriu-me e levantou-se para fechar uma janela:
— Um bocado fresco?...
— Sim. Talvez.

Carolina espevitou o lume. As chamas crepitaram
dentro dos seus olhos. Sentámo-nos uma ao lado
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da outra, em silêncio, as mãos estendidas para as

chamas.

— Quando é que te vais embora, Carol ? Eu se

fosse a ti iria quanto antes— ou já estás «tapada»

por faltas ?

— NSo. Talvez amanhS. Ou depois de amanhS.

E tu ? — Espreitou-me pelos cantos dos olhos.

Parecia ocorrer-lhe pela primeira vez a pergunta :

«Que estás tu a fazer na aldeia. em tal época do

ano ?» Mirava-me numa atencão despida de curiosi-

dade. Respondi :

— Ainda nSo sei.

— Porquê ? (Intrigante questSo).
—Ainda n5o decidi a partida. Talvez faca como

a tia Lau e me retire de todo para aqui, Vítima de

um Mau Marido— como a velha.— Soltei uma

gargalhada estapafúrdia. — Comeco a gostar disto.

Carolina encolheu os ombros :

— Tu nSo és a Velha Megera— nunca te en-

terrarás com os teus rancores numa aldeia de

deserdados.

—Vou confiar-te o meu segredo em troca da

tua agudeza psicolôgica.
— Deves guardar os teus segredos...
— Devo, mas quero confiar-te este... Espero

Duarte Nuno.

Virou-se com brusquidão a olhar-me. Uma

corda tensa pronta a so.tar-se, a partir-se. Iria ela

desfazer-se em choro, finalmente ? Ah, eu tinha a

certeza de que a minha novela daria grande romance,

continuana, continuaria, aos sacôes, brusca e vio-

lenta. Carolina não se desfazia em lágrimas e era

pena, far-lhe-ia bem. Disse sô :

— Ainda bem que «ele» vai chegar.— E deixou-
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-se ficar de mSos cruzadas no regacp, a sugar o

lábio inferior, gretado pelo cieiro (Bebia o prôprio

sangue, o vampiro).
Levan tei-me :

— Deves estar cansada, vai para a cama e tenta

dormir— não quero macar-te mais.

— Não vou para a cama dormir, fico aqui

sentada.
— Porquê, Carol ? NSo me digas que estás com

medo— uma menina hipersensivel que... Desculpa.
Tens razSo. Porque nSo vais para casa da tua

irmS ?

A face enrugou-se-lhe num trejeito de ironia :

— Não me apetece ficar sôzinha numa cama,

de olhos fechados ou abertos. NSo ouves o ressonar

do meu pai ? EstS na cama «dela», e que foi deles...

Mordi os lSbios, incomodada disse :

— Mas tens que dormir...

— Tenho... Å lareira com as chamas a baterem-

-me nas pálpebras. Sô gosto do fogo, não te disse

já?...
— Creio que sim... Ouve, durmo contigo esta

noite, na tua cama, mas prometes sossegar ?

— Fazes isso por mim ?— Pegou-me nas mãos

e beijou-as.
—Vou a casa buscar o pijama e prevenir—

disse sacudindo-a.

Benvinda estava a despir o meu filho. chamei-a

S parte e avisei-a :

—-Tome conta do menino esta noite. Eu fico

na casa em frente, com a minha afilhada, que está

um pouco assustada, direi melhor, doente.

— Sempre fui da opiniSo da tiazinha— essa

garotona abusa. Ainda bem que a tiazinha se deitou

mais cedo e escusa de dar por nada. Escusa. é
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melhor, e descanse que eu tambêm nSo vou bada-

lar...

Saí de casa. Estava uma noite gelada de luar

e por entre as sombras do jardim mal-amanhado da

tia sobressaia, como uma massa de trevas, a no-

gueira, debaixo da qual, numa noite distante, eu e

Duarte Nuno nos digladiáramos cruelmente. Onde

ia tudo isso ? Talvez perdidos no seu fim do tempo.

Tropecei nas pedras esboroadas de um canteiro— se-

melhando um túmulo— e arrepiei-me. As sombras

achatadas moviam-se, adelgacando-se, de encontro

a mim : o olmeiro grande do portão da entrada era

um corpo longiUneo de gigante, tinha cabeca, bracos

e pernas
— metamorfoseava-se em cipreste, enter-

rava as raízes na terra, sugava os cadáveres putre-
factos... AmanhS, amanhS sairei daqui, com ou sem

cavaleiro andante a escoltar-me— decidi. A vida e

os acontecimentos da aldeia tornavam a minha ima-

ginacão doentia, tinha que abandoná-la quanto
antes : detestava a aldeia, em resumo, os costumes

pré-histôricos, a linguagem dura, a sujidade e as

belezas naturais— e deixara-me ficar todo esse

tempo. Cheguei a casa da minha amiga com o cora-

cão a bater descompassado :

— Cá estou Carol, a servir-te de chama, a es-

pantar os teus fantasmas com os meus. Escuta o

meu coracão como bate !

Ela colocou condoída a sua mSo sobre o meu

peito e murmurou :

— Parece um cavalo desenfreado... Tenho muita

pena...
— NSo tenhas. Trouxe uns comprimidos para

dormirmos como dois anjos. A mim pouco me aque-

cem ou arrefecem, posso tomar um bom par deles

que fico a bem dizer na mesma— a ti basta um.
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Nenhum civilizado que se preze, hoje, passa sem

comprimidos. Deixa ver um copo de água.

Bebemos água do mesmo copo, tomámos a hôstia

branca, hipnôtica, como se comungássemos. Caro-

lina uma doce e afectuosa companheira, um tudo

nada aérea, um tudo nada atenta. TSo estranha I

Foi-me guiando até ao seu quarto, caminhando S

minha frente, a proteger a chama com a mSo, ao

mesmo quarto onde eu espreitara Fátima (NSo
seria Fátima essa rapariga ?.) — metade do tecto

forrado, metade telha. Eu despi-me num ápice en-

colhendo-me friorenta no pijama de 15. Aguardei
que Carolina subisse em primeiro lugar para a

cama— parecia-me ser isso um cerimonial a res-

peitar entre duas mulheres, uma madrinha, a outra

afdhada— eu que nunca dormira com outras mu-

lheres, nSo sabia exactamente como comportar-me
e estava um pouco intimidada. Com Carolina devia

passar-se outro tanto, pois perguntou pouco S-von-

tade :

— Queres ficar para a parede ?

— Tanto faz... NSo, vai tu para o lado da

parede.
Ela subiu para a cama e eu logo apôs.
— Apago a luz ?
—NSo, assim cheira a petrôleo, melhor...
— Procura dormir sossegada, Carol, o compri-

mido não tarda a fazer efeito.

Contra a vontade da minha amiga soprei a

chama e ficámos no claro-escuro do luar. Ela

anichou-se de encontro ao meu corpo e não tardou

que a ouvisse solucar. Fiquei terrivelmente incomo-

dada com o facto e murmurei :

— NSo chores, Carol, eu nSo sei consolar-te.
—• N5o quero que me consoles... Tens a certeza

de que nSo seria possivel «ela» ter escapado ãquilo?...
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— NSo tenho nenhuma certeza... Chora se achas

que ficas melhor... NSo, nSo chores, Carol, tenta

dormir.
— Porque és minha amiga, Guida ?
— NSo sei se sou tua amiga. Tenho tentado,

nem sempre com sucesso, gozar a vida em compri-
mento e largura... Desculpa, n3o era nada disto o

que queria dizer-te. Sinto ternura por ti, talvez por-

que te ache um bocado parecida comigo. Ficamos

gratos quando a natureza resolve fazer segundas
edicôes de nôs mesmos... Não creio, apesar disso,

que gostasse de ter uma irmS gémea, sô para me

ver de fora para dentro e de dentro para fora... As

aproximacôes como tu, bastam-me. Nâo sei, Carol,
talvez goste de ti por acaso. por nada...

— Foste mais amiga de Fátima e essa nada tem

de semelhanca contigo...
— Dorme. N5o penses em ninguém... Vou dizer-

-te : Os homens amam as mulheres porque em

primeiro lugar as desejam, querem ir para a cama

com elas— e as mulheres, se são amigas de outras

mu.heres é porque... de certo modo também se

desejam. Não me facas perguntas tolas, não tenho

meios de expressar o meu pensamento.
— Compreendi-te perfeitamente.
— Pois eu, se queres que te diga, nSo me

entendo muito bem...

Carolina continuava a chorar. Eu afaguei-lhe os

cabelos, depois os ombros bem delineados e macios,

a minha mSo atreveu-se até ao contorno firme dos

seios. Beijei-a nos lábios que se colaram aos meus,

sugando-me.
— Carol, nSo sejas estúpida ! — disse empurran-

do-a num repente, e voltando-lhe as costas. Os

bracos dela soltaram-se do meu corpo, mas eu podia
sentir-lhe ainda as batidas violentas do coracSo.
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Olhei a janela, também a mim me vinha o desejo de

chorar : lá longe no céu, confundiam-se escuridSo

e estrelas: nôs, pô-engarrafado-de-sôis, contemplan-
do-as doridas e insones. Quanto tardava o apoca-

Upse, esse chá dancante em que regressando ao caos

retomaríamos a nossa autêntica identidade. Peguei
na mSo de Carolina : — Desejaria beijar-te infinita-

mente — mas não quero «conspurcar-te»
— sô.

Ouviste o palavrSo? HS uma rede de palavrôes
— feios palavrôes, alguns

— entre nôs. Dorme.

Ela nSo respondeu. Sobre as prateleiras alinha-

vam-se os livros que a senhora Ana não lera e o Fer-

rSo abandonara: adivinhava-lhes as lombadas pro-

jectando-se na parede vizinha em ângulo recto. Caro-

Íina nSo tardava a adormecer pela accão do hipnôtico
que ambas tomáramos— que a ela fazia efeito

quase instantâneo e a mim me deixava a contar

carneiros ou estrelas. Deixei-me ficar quieta, a con-

tar as pulsacôes da minha amiga— servia!— , dese-

jando beijá-la sem a acordar. NSo o fiz e muito

pela madrugada adormeci. Ainda senti vagamente

que Carolina se levantava, que fechava portadas
andando nos bicos dos pés. Quando acordei, manhã

alta, a minha amiga estava sentada ao fundo da

cama— tinha vestido a fatiota que eu lhe empres-

tara ou dera, jS nSo sabia— e sorria-me, um pouco

timida. um tanto irônica.

— É meio-dia, nSo, Carol ? — perguntei.
— Passa das onze. Tenho café pronto. Perdoe-

-me, ontem...

— A que vem tSo despropositada e extemporânea
cerimônia ? — estranhei rindo.

— Queria pedir desculpa...
— Então fala como gente. De quê ?

— De tudo. Tenho café fortíssimo...
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— Com café fortíssimo entendo-me, vamos a

isso i

Levantei-me de um pulo, e depois de ter fingido
que me lavava — nSo sabia lidar com aquele jogo
de lavatôrio-volante, bacias, baldes, etc.— vim até

ã cozinha onde se encontrava Carolina e tomei uma

tigela de café. Decidira que nesse mesmo dia regres-
saria a penates com o meu filho. Participara-o a

Carolina, que ficou a olhar-me embezerrada ; beijei-a
e regressei a casa da tia. Esta ao ver-me disse :

— Já sei, menina, do disparate. Escusas de mais

informes.

Depois de tomar um bom banho procurei a

velha :

,

— NSo queres mais informes mas vou dar-tos :

ponho-me a andar hoje mesmo com o pequeno.

Agradeco-te a estadia, gostei muito de conviver mais
uma temporada contigo, mas a aldeia endoidece-me.

— Como entenderes. Também eu gosto sempre

de te ter comigo, mas confesso-te, para te ver andar

de cama e pucarinho com essa gente, prefiro que

vás. Parece mal— e a Benvinda, já sabes, é uma

badalona, nSo tarda a contar que dormiste com a

rapariga para lhe tirares os medos. Essa garota vil

assustadinha 1 Sabes o que me disse uma vez, já lá

vSo anos ? Ela do lado de lá do muro, do Prazo,

eu da minha banda— digo-te, mas nSo o repitas S

Benvinda. . .

A tia chegava-se a mim para me segredar as

palavras que guardara durante anos, sô para si,

como a mais grave e inesquecível ofensa : «Se você,

sua poia, julga que por dormir de penico na cabeca,

é mais do que nôs, engana-se!» Eu sentia comichSo

nos ouvidos do bsbsbsbs da velha e tive que con-

trair-me para nSo rir e responder :

— Tens razSo, tia, a rapariga é de respeito I
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— Ora vês, que te dizia eu ? Ela tinha nessa

altura doze anos, nSo mais o traste, que fará agora !

Agora, comia-me, o veneno ! Fazes bem ir-te

embora, não foste talhada para o meu viver. O teu

marido, sô em forma de pomba, bem dizia eu já em

tempos.

Aproveitei o pretexto daquela piada para rir Ss

escâncaras sem escandalizar a velha. Entretanto

comecara a arrumar os meus livros e roupas, a tia

ajudava-me— morta por me ver pelas costas. Fui

depois verificar o carro : faltava gasolina. Tinha

que mandar um rapaz S vila, esperar o seu re-

gresso
—

esquecera-me, virara o depôsito e nSo

tinha o suficiente com que chegasse a primeira
bomba : entretanto seria tarde para me pôr a ca-

minho ainda nesse dia. «Um dia passageiro é»,

esgota-se num abrir e fechar de olhos. Por vezes

o tempo arrastava-se, dava-nos cabo da paciência
com a sua lentidSo. Mais um dia, «solesticial», em

que todos os relôgios da Terra tinham parado. Tinha

desper tado— e sentada na casa de jantar da tia :

como no outro dia e outro e outro. não sabia quantos
ciclos se tinham escoado já : indefinidamente ini-

ciando-se e fechando-se com o mesmo clic e nô-

zinho — indefinidamente iguais
— batia o pé no

sobrado de pura irntacão e fartura :

— Mamã, nunca mais vamos embora ? Tu dis-

sestel...
— Sô mais um dia, temos que esperar até ama-

nhã, por causa da gasolina.
— Porque nSo mandaste a Benvinda comprar ?

— A Benvinda nSo pode fazer tudo, foi um

rapaz e ainda nSo voltou— e volta tarde : tinhamos

que marchar aos tropecôes, de noite...

Estoirara no meu filho, simultSneamente, a fúria

de sair dali a todo o pano. Não havia dúvidas,
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éramos dois entes «essencialmente» citadinos. Acon-

selhei, a sacudi-lo :

— Desenha um aviSo ou uma casa e um jardim
e nSo me maces.

— Que casa e que jardim ? Os da tia ? Mas

é uma casa tSo feia e um jardim tSo grande !
— Desenha o que quiseres. Que culpa tenho eu

dessas feiuras todas. SenSo pinta a cara dela ou a

minha, tanto faz.
— Antes um aviSo.

Fosse 1 E saísse dos limites do desenho. Levan-

tei-me e andei pela casa, abrindo portas e janelas
tomada de inexplicável frenesim. Como pudera
aguentar dois meses de vida de larva, esgotar tantos

dias numa espera absurda. Perdera trabalho, idas

ao cinema, música de concerto, protestos de amor

e demais ninharias ; perdera silenciosos serôes com

o meu pai, a xaropada de uma companhia de teatro

que se deslocara da capital do Sul 5 capital do

Norte do país, perdera mundos e fundos, até o

hábito de ler até altas horas. «Há um José de

Moura que dia sim dia nSo telefona a saber se

já chegaste : digo-lhe que nSo deves tardar, que

apareces na hora menos pensada— que outra coisa

querias que lhe respondesse ?» — Respondes muito

bem pai. Poderias, claro, acrescentar que viesse

buscar-me : as mulheres gostam de ser «buscadas»...

— Nuno, nSo facas tanto barulho com o triciclo,

senão a tia zanga-se 1 — gritei para o comprido e

escuro corredor, que o meu filho transformara em

pista de corridas, possivelmente para descarregar
também o seu mau humor.

Berrei essa ordem e entreabri a porta do salSo

onde mais e mais raramente se entrava, a sala-do-

-retrato-da-flor-ao-peito. Lá estava o retrato da tia

Lau, entronizado em moldura dourada, a tia, uma
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jovem mulher elegante de vinte, trinta ou talvez

quarenta anos— um decote até ao umbigo e uma

rosa vermelha a tombar sobre o seio esquerdo:
assemelhava-se a uma figura de terror, nessa luz

do anoitecer de Inverno, um terror muito bem

doseado de humor e rôseos desejos mal realizados:

os lábios entreabertos, os olhos liquidos escuros,

davam-lhe sobretudo um ar lascivo e descarado de

fêmea sem . recato. Um dia, ela explicara-me que

aquele decote e a rosa fora criacão pura e simples
do artista retratador que

— Deus a livrasse I —

nunca usara senão vestidos afogados, esses que
andavam pelos gavetôes. Estranha imaginacão ! Pôr

cio no olhar daquela mulher desbotada e flácida,
decotá-la até ao umbigo e como requinte de selva-

geria colocar-lhe uma rosa sanguinoienta no seio

esquerdo ! Havia outros retratos na sala, mas o da

tia sobressaia de longe pelo insôlito, ferindo qual-
quer sensibilidade pela morbidez dos elementos

desconcertantes— e até pelo colorido de péssimo
—

ou quem sabe ? — de extraordinário gosto artístico.

Ao anoitecer, S hora costumada do chá, sentei-

-me S mesa com a tia, esgotada do alvoroco nervoso

desse dia— e do anterior e de outros, que se

faziam pesados. Nuno besuntava-se de compota,
entornando leite na mesa. A tia franzia o sobrolho

— nunca gostara de criancas mal comportadas—

esperando que eu interviesse e como visse que eu

nSo me dispunha a tal, levantou-se," irritada. Ficá-

mos sôs eu e o meu filho. Mirava-me no abismo

liquido da chávena de casquinha— duas folhas

bailavam lá muito no fundo, perto dos meus olhos.
— MamS, mamã ! Olhe 1 Um homem I — O ga-

roto agarrava-me o braco e apontava a porta,

gritava.
Sorri incrêdula, sem levantar os olhos. Ele de
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-jireí-

vez em quando, vivendo as histôrias que lia, vinha-

-me com despropôsitos, berrando palavras de ban-

didos e herôis que liquidavam duma penada cem

peles-vermelhas : ínterpretava todos os Ivanhoe,

desde Ivanhoe. A voz do garoto pareceu-me aterrada,

olhei : Seria possivel tratar-se de Duarte Nuno ?

Fiquei pregada S cadeira, a ver o homem, um es-

tranho de barbicha, avancar para mim— deixei-o

estreitar-me nos bracos— nada mais havia a fazer.

— Guida, deixa-me ver-te beml—O «desconhe-

cido» virava-me para a luz como quem vira um

boneco, ele prôprio se expunha : tinha finas rugas

aos cantos dos olhos, dois grandes vincos aos cantos
da boca.

— Guida, é o nosso rapaz ? O nosso rapaz

assustou-se tanto ao ver-me ! Porquê ?

O «desejado» tentou beijar o garoto, que se

esquivou. Que o olhava, fulo e quase o impedia de

me tocar.

— Guida, nSo falas comigo ?

A tia entrava ; benzeu-se espantada— eu diria

espavorida— disse :

— Nome do pai 1 Chegou o tal sobrinho-af ilhado.

A Benvinda correu a dizer-mo. — Sobrinho sim.

Afilhado não I Bom... Contanto que não seja por

muito tempo, Guida.
—■ Obrigado. Muito obrigado, minha senhora,

quero dizer, tia...

Duarte Nuno— oh, sim, era bem o pobre Duarte

Nuno ! — parecia nSo entender o sarcasmo da mu-

lher, estar a milhas de tal linguagem
—

e usava uma

camisa bastante suja e esboroada nos colarinhos.

A tia saiu e eu fiquei a olhar o meu marido,

aterrada sobretudo pela decepcSo que ele trouxera

consigo, aterrada pelo espaco vazio entre nôs— im-

possível jiá de preencher. Ele explicava-me com toda
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a naturalidade a sua demora em chegar a «casa» —

com o mesmo ar e naturalidade de um marido que

deixou a «casa» por oito dias, féz das suas e volta

com pêzinhos de 15, aos amados bracps, S casta e fiel

esposa. NSo lhe escutava metade das palavras— ele

falava baixo, em surdina, como se se encontrasse

numa reuniSo de conspiradores— eu distraía-me do

significado das frases, fixando-lhe a pessoa, os

colannhos da camisa a desfazerem-se...
— Preguei um susto ao pequeno e a ti, ora diz,

Guida ?... Sabes 15 a sêrie de contratempos !...
— Imagino ( Imagino, querido ausente : nSo

trazes o ar prôspero dos emigrantes que regressam,
tendo feito fortuna no país longínquo...).

Sorri ao amigo distante que pegou na minha

mão e que dizia :

— Ouca, querida, se a experiência é riqueza, eu

regresso como um Creso.

A tia assomou S porta, de quico na cabeca, tufos

desgrenhados de cabelos a soltarem-se dos lados,

sobre as faces :

— Tenho estado a ver se facp engolir esta pílula
â Benvinda— que se trata do tal sobrinho-af i lhado :

Agora sô ouco falar em afilhados.— E desapareceu.
O pequeno Nuno, espreitando-nos zangado, tra-

cava mares, rios e continentes sobre a toalha,

entretinha-se a espalhar convenientemente o leite

entornado— mais uma chávena— talvez de pro-

pôsito. Duarte Nuno beijou-me nos lábios e o pe-

queno ficou a mirar-nos de cenho franzido, escar-

ninho. Eu atentava em tudo, a cabeca atordoada

como a de um borracho.
— Não posso contar-te de uma assentada o que

tem sido a minha vida. Tive doidas saudades suas,

querida.
Como José ficaria aborrecido quando soubesse
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dc regresso do Mendigo. Representaríamos o drama

do frei Luís de Sousa, as personagens bastavam.

Mas por drama, como é que Duarte Nuno ia har-

monizar os papéis de marido-regressado com o do

sobrinho Jorge ? O sobrinho Jorge nunca dormira

comigo. Oh, que histôria mal engendrada ! Duarte

Nuno beijou-me novamente, a sua barbicha fazia-me

côcegas e eu pensei que ia estalar de riso. São

posticas ; se eíe nSo arranca tSo cômica barbicha

para que eu veja a sua cara verdadeira, tenho um

ataque de riso ou choro— é demais ! Em qualquer
dos casos uma recepcSo comovente ao saudoso ma-

rido— as lágrimas ficariam melhor... Contraía-me

evitando a cena : a barbicha nSo era postica. E via-

-me bombardeada com frases onde entravam as

palavras Moscovo, Pequim, China, Europa, Paris,

Brasil, Roma. De novo me repetia : SSo posticas !

Meu Deus, eu queria ver a sua cara. . . Disse :

— A barbicha dá-te o ar de um actor... — Es-

perava que ele se comovesse e arrancasse os dis-

farces, surgisse ele, Duarte Nuno. E seria possívei
que ele n3o se comovesse, que nSo tivesse dô de

mim. Ah, eu ia chorar o meu amor morto, estava

viúva, aquele «homem» sorria contristado ! Des-

caramento I
— Deixei crescer a barba, de comeco porque me

pareceu conveniente mudar de cara por uns tempos
— muito informador em Londres e Paris— depois
habituei-me... Nesta altura volta a ser-me útil...

— EntSo é tua mesmo ? NSo é postica?...
Ele soltou uma gargalhada e eu por instantes

reencontrei-o nesse riso. Depois novamente o vago-

-nebuloso desse encontro, um doer, um tragirrídiculo
absurdo. A medo afaguei-lhe o rosto e as lágrimas

que me afluiam aos olhos cegavam-me : aquela face

áspera nSo podia ser a mesma que eu beijara com
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paixSo, p mesmo rosto terno, incompletamente
adulto. Duarte Nuno esfor£ava-se por corresponder
ao meu movimento de ternura, punha-me a par da

sua vida passada, dos seus projectos de futuro.

Num pequeno instante de atencão percebi que ele

estava no «desempenho de importante miss5o» e

que aproveitava aquela paragem para ver a muiher

e o filho— que «todos os riscos tinham sido pre-

vistos»... Ulisses não regressava a ítaca. ao seio

da casta e fiel Penélope.
—Vem cá, rapaz, nSo digas a ninguém que viste

o teu pai. Por enquanto guarda segredo, ouviste ?

Agarrou o filho que se debatia e beijou-o rindo.

O seu riso gutural e juvenil envolveu-me de novo

em quente, comunicativa alegria. Mirei-o enterne-

cida e quando ele virou a cabeca, a minha garganta

apertou-se : sob um Sngulo mais amplo da luz,
notei-lhe as fontes grisalhas e uma massa de «bran-

cas» perdida no castanho dos cabelos.
— Conta coisas de ti, Guida. Estou há que

tempos a falar, a falar. . . E tu ? Se soubesse como

tenho desejo e medo de a ouvir 1...
— Eu?... Nada. Quando vais embora?...

Agarrou-me os dois bracos :

— NSo devias fazer-me perguntas nesse tom de

maldade e ressentimento. Venho para ficar. Tenho

uns assuntos a resolver... Ponderamos se sim ou

não deveríamos informar-te da minha chegada, cor-
rer esse risco, mas não vimos muito melhor hipô-
tese... (Ah, que lisongeiro, «eles» não tinham visto

muito melhor hipôtese). Espero que ninguém venha

a incomodar-te, mas se o fizerem, podes falar,
nessa altura muitos problemas estar5o-já resolvidos

e arrumados. Por enquanto tudo corre bem, sem

brechas— e sabemos que tem que haver brechas e

que teremos que escapar-lhes no momento opor-

364



tuno... O teu carro vai dar-nos algum arranjo. Mas

conte coisas de si, fira-me S sua vontade querida—

e não fique sô a gastar-me com os seus lindos

olhos.

O senhor meu marido naquele «intervalo» apren-

dera a dizer querida nos «intervalos» : ia em pro-

gressos
— e com que naturalidade dizia o seu

«querida» i
— Porque é que nunca me escreveu ? — per-

guntou vendo-me muda.

— NSo tinha para onde.

— Ora, querida, eu escrevi tanto de comecpl...

Depoís também fui espacando... Tinha tanto que

lhe dizer, que forcosamente ia adiando, a preparar
o nosso encontro definitivo. Mas tu que gostas de

escrever... Podíamos ter passado juntos uma tem-

porada em Paris ou Romal...
— Tens vivido em Roma e Paris ? — Faltava-me

o folego, levantei-me.

— Não. Ia lá algumas vezes em missôes...

—Ohl...

Aquele homem de pele rugosa, vestido de grossa

canadiana, as calcas desvincadas, uma gravata de

mau gosto posta ãs três pancadas (numa má imita-

cao do «proletário» ) , que estivera em Londres, Paris,

Nova York, Roma, Moscovo e Pequim, sempre em

reuniôes altamente secretas, em conspiracpes que

talvez nSo passassem de ameno pa.avriado— es-

quecido de nôs —

,
dormindo com mulheres de

ocasião— ou provSvelmente acompanhado por al-

guma Passionária de pacotilha— esse homem pouco

ou nada tinha a ver com o Duarte Nuno de outrora,

o que se despedira de mim, chorando, numa fria e tão

distante manhS. Que me interessava esse pobre
homem, «rico de experiência como um Creso» ?

O «desconhecido» pegou-me no queixo, bus-
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cando-me as pupilas ; as dele brilhavam limpidas,
como há quatro anos, como havia dez, como quando
nos conheceramos no átrio da Faculdade de Ciên-

cias : reencontrava-o no olhar expressivo, no riso

aberto— e talvez que um dia chegássemos a reajus-
tarmo-nos na íntegra, a amarmo-nos e odiarmo-nos...

NSo, nSo sena mais possível...
— Sei que será difícil, Guida, restabelecer o per-

dido equilibrio, reatar, senão todos, pelo menos a

maioria dos fios partidos, compreendermo-nos de

novo. . . NSo se preocupe, havemos de consegui-lo—

porque você me é necessária como o ar que respiro.
NSo ponha em dúvida 1 Escute 1 Ouco passos no

corredor...
Carolina parara S porta, o corpo dividido longi-

tudinalmente, como era seu habito, metade dentro,
metade fora da sala. Olhava-nos séria, sem desfitar.

Duarte Nuno perguntou-me intrigado, baixo :

— Quem é ?

Eu cofflo resposta disse :

— Entra Carol, nSo fiques ai S porta.
— Apre-

sentei : — Um primo nosso, a minha afilhada...

Duarte Nuno levantara-se e fazia ligeira mesura.
Carolina não se movera e fitava sômente Duarte

Nuno. Insisti irritada :

— Entra Carol, não fiques aí parada, encostada
S porta.

— NSo quero demorar-me : vinha sô despedir-
-me. Como sai cedo...

Duarte Nuno concentrava-se, a testa franzida,
a recordar um rosto conhecido. Desinteressou-se,

fazendo um gesto de pessoa desmemoriada :

— NSo me lembro de te ter conhecido nenhuma

afilhada. Onde é que eu pus os fôsforos ? — Pro-

curava nos bolsos, os fôsforos.

Carolina tinha nos lábios um sorriso, meio

366



divertido e ingênuo, meio diabôlico. Seguia os movi-
mentos de Duarte Nuno como quem vê uma mosca

doidejar na luz, um tanto cíníco também esse riso

nos seus lábios bonitos, tSo doces... Ele tirou um

cigarro de um maco, pendurou-o na boca e con-

tinuou â procura por todos os bolsos.
— NSo haverá por aí uma caixa de fôsforos,

Guida ? — perguntou por fim.
— Creio que não...

Carolina soltou uma gargalhada, um tanto liber-

tina :

— Se quiser vir S minha loja, vendo-lhe uma

caixa de fôsforos.
— É longe a dita loja, Guida ? Bolas, nSo teres

fôsforos em casa 1

Sorri :
—A loja de Carolina fica em frente, nSo te

recordas ?

— Vamos lá, entSo...

A meio da sala voltou-se para trás :

— Ouve cS, Guida, trata-se da tal amiga ? Ah,

já sei, é a miúda ! Sei muito bem. Cresceste, rapariga.
Vendes fôsforos na tua loja I Vamos lá ! NSo

queres vir também, Guida ?
— Prefiro ficar, esperar-te

— respondi com mal-

dade.

Uma curiosidade malsS : Que iria fazer o mara-

vilhoso vampiro âquelas horas ? Ia comer o meu

homem, nem mais 1 Como se eu fosse a outra—

quase voluptuosamente, perversamente entregava-

-lha, que a conspurcasse com a sua «experiência»
—

de homem vivido em muitos climas. Angústia e

môrbido desejo de massacrar-me, de destruir...

Saíram. Duarte Nuno atrás, ela alumiando o ca-

minho com o lampião. Vai contar-lhe que ficará

toda a noite sentada junto do fogo, que ele pode dor-
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mir na sua cama honestamente campesina, talvez im-

plorar-lhe ou confessar-lhe o mais terno amor. E sé

a rapariga conseguia dormir com aquele homem

feito perdía o medo por mais uma noite e outra e

outra : sempre com o pretexto de uma caixa de

fôsforos e medo arranjaria homens— e mulheres se

quisesse
— todas as noites. Pobre querida Carol.

Cheguei S janela. Carolina colocara a lanterna

em cima do balcão da lojeca e revolvia uma prate-
leira : empoleirara-se num banco e todo o seu belo

corpo se erguia, como que suspenso, num movi-

mento todo lentidão como num filme ao retardador.

Havia nos seus gestos uma comedida seguranca e

nem o mais ligeiro atabalhoamento. Duarte Nuno

debrucava-se também, de costas para a casa da

velha : um bom comprador que não se distraía da

mercadoria que ia buscar : ela trouxe a caixa, ele

estendeu a mão para a caixa, ela falava, falava com

a mSo na caixa— mas que negôcio aquele 1 Ela

continuava a falar, sem exuberância, comedida e

felina— um imenso vampiro, uma incomensurável

serpente emplumada, uma doce, jovem e maravilhosa

criatura que comecara a chorar— chorava como na

véspera junto do meu corpo. O homem da barbicha

tirou a mSo da caixa e afagou-a, limpava-lhe as

lágrimas com um lenco (sujo) quando devia bebê-

-las, consolava-a : aprendera tudo aquilo com as

«queridas», sô não aprendera a beber lágrimas.
Caro.ina agarrou as mãos do homem e beijou-as
e colou o formoso rosto (formoso e desconcer-

tante) Ss palmas das mSos do homem da barbicha,

ela diria (por certo) : «Meu amor, escuta-me, sô um

instante, depois corre junto da tua mulher— tenho

aliás uma promessa de pureza, andei vestida de

cruzada até aos dezoito «l'année derniêre» e cum-

pro-a, excepto beijar as palmas das tuas mãos— e
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se quiseres saber o meu passado— n5o tenho pas-
sado— e morrerei virgem, quero dar-me Ss larvas

nojentas da terra, as mesmas que agora devoram
o corpo sagrado da minha mãe.» Deuses, eu sonhava
e desvairava. A serpente emplumada moveu-se, veio

de lampiSo até S porta da rua, cerrou o postigo,
trancou... Levava o homem.

A voz do pequeno Nuno chegou até mim, enso-

nada, concreta :

— MamS, aquele senhor já se foi embora para
a casa dele ?

— Vou embrulhar-te bem, dormes no carro, já
temos gasolina.

— Oh, que bom !

Num instante e com a ajuda de uma Benvinda

boca aberta de pasmo e da tia Lau que gastara
todo o reportôrio de perguntas e interjeicôes, trans-

portei malas, o meu filho e pus-me ao volante. Eu

guiava com seguranca e apesar dos gelos e da noite

nSo hesitei mais : de resto, a noite estava ôptima,
enluarada e fora tremendo disparate ter posto se-

quer a hipôtese do dia seguinte. Cumprira no fim

de contas todas as «missôes», restava-me partir,
reencontrar os meus. Se a dada altura do trajecto
me sentisse cansada, o que nSo parecia provável,
pararia numa cidade para dormir. De caminho sorria

do desaforo em que ficara a tia, imaginava as cenas

mais estrambôticas entre ela, Carolina, o senhor

meu marido— e os complementares, môveis e figuras
de todas as cenas. Tinha a voz da velha ainda nos

ouvidos :

— Trazes-me um homem para casa— que eu

desconfio muito que seja o teu— aque.as barbas de

Cristo ressuscitado ! — e eu que o ature, pôes-te a

andar sem ele— nSo o levas contigo.
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— Ele tem que fazer em tua casa, vem pintar-te
o retrato— dizia eu a rir.

— Estou mais que retratada ! E nSo julgues que

lhe dou guarida ? Pelo caminho que tu vais siga
ele. Mas afinal onde se meteu o pimpSo ? Tarda

bem que todo o povo saiba e badaie que alberguei
um facínora ? Seria eu a primeira a tocar os sinos

se n5o fosse tu seres quem és. Mas pergunto
—

por-

que nSo o levas contigo ? Tanto tempo ã espera do

espírito-santo e para quê ? Bonito se vocês se sepa-

ram antes de se juntarem I O pai n5o é rico ? Que

lhe arranje uma casa S prova de balas e de polícia,
que ponha o figurSo resguardado. Eu nSo sirvo de

capa de desgracados nem de bombistas. Conspira-
dores em minha casa, an ! Benvinda, nSo fales nisto

nem ao padre na confissSo, senSo desgracas-te e

desgracas-me. Bico calado : há coisas que nem ao

feiticeiro Gambetas. Balbúrdias não consinto e muito

menos que as encrencas dos outros me venham pela
porta. Mas onde o meteste? Se desapareceu de vez,

melhor. Mas vejo a mala !...

Carregando no acelerador ria-me da «baibúrdia»

que deixara para trãs das costas. O pequeno Nuno,

adormecido, movia os lábios, a chuchar ou a sonhar,

envolvido em quente cobertor. Sô uma coisa im-

portava : que Prometeu e Sísifo tivessem rosto hu-

mano : bem humano : uma das faces desaparecera,
tinham restado outras— e que fossem belas, tam-

bém. Que eu fosse um muito inútil, ainda que per-

nicioso Sisifo, transportando o meu fardo «do vale

ã montanha e da montanha ao vale», descendo e

voltando a subir, lúcida e calma ou possessa, já de

si se revestia de beleza. Sem esperanca de «escapar»,

sem pretender «escapar» a isto e Squilo a que se

punham nomes de danacSo, buscando uma ver-

dade— qualquer, não-a-única, uma verdade-mesmo-
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-avariada. uma metafísica-verdade, uma físico-quí-
mica-quase-verdade, uma verdade-verde-vermelha-

-azul-branca—
, uma verdade-refinadíssima-men-

tira, buscá-la, sim, tornava-se premente, um aconte-

cimento deveras importante. Pobre Carol e o seu

amor maldito I...

Carolina saiu da tina redonda de bico de pato
e envolveu-se no lencol de banho, branco e rafado.

Despejou a Sgua da banheira para um balde e arru-

mou tudo a um canto vindo até S lareira que

crepitava em alegre sinfonia. Deixou escorregar a

toalha pelos ombros e ficou nua em frente do fogo,
O corpo branco contra o avermelhado da chama.

Nunca os corpos apodreceriam se o único elemento

fosse o fogo. Um mundo de fogo. Todo o Universo

de labaredas. Pegou em duas rosas alexandrias,

lânguidas e meio murchas já
— tinham sobejado

não sabia como— ah, sim, tinha-as tirado dos soli-

tários da cabeceira— quando a sala ficara vazia de

vivo e mortos— da defunta que sabia ter ido amor-

talhada no vestido das festas. Duas únicas rosas.

Olhou-as, apertando-as depois contra o corpo : os

espinhos picaram-lhe a carne, viu sangue
— nSo

importava que o seu corpo se ferisse, queimar-se-iam

juntas, ela e as rosas, no mesmo fogo. Poisou-as e

estendeu as m5os. Fechou os olhos. Os rins ardiam-

-lhe devorados pelas chamas. Estava no meio das

chamas e ardia. Tremia de frio e ardia. Envolveu

o corpo nos bracps protegendo-se das alfinetadas

do frio e do fogo. Comecou a vestir-se lentamente,

tirando as pecas de roupa de um banquinho colo-

cado junto da lareira : uma das rosas caíra ao fogo,
desfazia-se em cinzas. Carolina foi despejar a água
do balde e voltou a tiritar, as mãos inchadas e roxas.
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Estendia-as outra vez para o fogo : Uma vez que

nos é impossível apagar do mundo os outros ele-

mentos, a matéria em suma
—

que esta é susceptível
sômente de levar arranhôes. uma vez também que

estamos mais ou menos interditados de desistir e o

fogo queima as rosas e as cinzas que sSo o estrume

das rosas... Repugna-me, porque nSo confessá-lo,

esse Deus Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente,
Omniresistente, Inviolável, Inatacável e S Solta,

UM DEUS QUE NEM COM BLASFÉMIAS !...

E nem sequer estar autorizada a retirar-me para um

Mar-da-Tranquilidade e meditar na aniqudacão
definitiva da inteligência— como Álvaro. . . Desistir

antes do comeco— que agradável sonambulismo!...
Duas lágrimas rolaram-lhe pela cara— limpou-as
com as mãos. Mal despontava ainda a manhã e os

vidros da janéla escorriam do degelo provocado
pelo calor do ambiente. A bola rubro-pálida do Sol

comegava a erguer-se nos confins do horizonte, por
sobre os campos áridos, recobertos de cincilro e

codo. O pai entrou na cozinha. limpava as mãos â

pequena toalha :

— Pôe-me o almoco que tenho um lavrador â

espera
— disse.

A rapariga retirava do lume uma panela de ferro

e apressou-se a escorrer-lhe a água. Respondeu :

— Tanta pressa !
— Pressa nenhuma, cá por mim tanto me faz

correr como saltar, a riqueza é igual. Não quero

morrer ao frio com o tempo que está— chamei um

homem para cortarmos um carro de lenha. Querias

que morresse de inanicSo ? — Como a filha nSo res-

pondesse, o homem continuou:—Vendo os animais,

acabou-se a lavoura, que vá tudo â fava. Morro

pobre !
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— Oh, a pobreza, uma cantilena... — respondeu
morosa, a pensar noutra coisa.

— Ai a minha vida escangalhada ! Ai a minha

rica vida I Quem devia ter-se morrido era eu e n3o

tua m5e. Ai o raio, que mal teria eu feito a Deus

para que o Diabo assim me castigasse !

Continuava a esfregar com afS, a cara vermelha,
muito lisa e redonda, bufando saúde por todos os

poros, a estalar cega forca vital. Carolina pôs a

mesa e comecou a descascar batatas. O pai per-

guntou-lhe :

— Sempre vais amanhS com o JoSo ?

— Amanhã ou ainda hoje—Tespondeu.
O homem exaltou-se, preso de uma ideia fixa :

— Aqui fico eu sôzinho, ao desamparo. Ai o

diabo, não tenho ninguém I

Parou de comer, levantando a cabeca a escutar :

— Parece que ouco passos pela casa... Vai ver

o que é, Carolina ! Algum animalejo ou algum

gatuno que viu a porta aberta e entrou. Anda, vai

ver !
— Não é nenhum gatuno, é um homem que está

no quarto do fundo, naquele onde eu durmo— res-

pondeu Carolina sem pestanejar.
— Que homem ?

— Um homem. Um estrangeiro que passou a

fronteira sem passaporte e agora tem medo que os

polícias o agarrem. Deixei-o dormir aí.

As mentiras acudiam-lhe com incrível fluidez e

lôgica um tanto infantil, mas que servia para o

caso
— e ela sentia prazer em assim as fazer engre-

nar com facilidade, juntando algumas supérfluas,

por simples ironia.

— E tu metes um díabo qualquer dentro de casa

sem saberes quem é ou se veio do inferno? Man-

dasse-lo para a corte, que é como eu ifaco eom todos
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os trastes que aí aparecem ? Se roubam uma faixa

de feno não vSo ricos— um animal é mais difícil

porque sabe o caminho de casa. Nunca ouviste

contar feitos de ladroes e assassinos ? Tudo por se

deixar entrar gente em casa que vem de cascos de

rolha. Vai chamá-lo, que almoce e que se ponha a

caminho. — O FerrSo mastigava as batatas, besun-
tava-se com gema de ovo e azeite, tirava largas
goladas de vinho, do jarro. A certa altura levantou

a cabeca para perguntar 5 filha, que nSo se movera

para ir buscar o «assassino» :

— Deste-lhe a cama
— e tu onde dormiste ?

— Na alcova ao lado da sua.

— Pois nSo te senti entrar nem falar com o

homem, senão tinha dito logo : corte que é sala bem

grave I
— O pai estava a dormir e ressonava.

— Bem, nSo se deixa de auxiliar uma criatura,

mas se anda assim fugido, o melhor que tem a fazer

é esconder-se noutro lado. Diz-lhe que venha aque-

cer-se ao lume— anda a passear pela casa porque

tem frio. E que o leve quem o trouxe 1 NSo quero

diabos em casa— manda-o embora quanto antes,

O pai saiu ao chamamento apressado do lavra-

dor corn quem ia S lenha, ainda hesitante em ir ou

nSo desalojar o vagabundo que passeava no quarto,

optando, S última, por recomendar S filha que

quando voltasse ao meio-dia não queria encontrar

diabos em casa. Carolina ia correr ao encontro do

tal «diabo», quando viu João ao fundo da escada

e que enquanto subia foi dízendo :

— Portaste-te o pior possível com a CSndi-

dinha— ela acabou por compreender, depois de

muito falada, mas espero que nSo repitas más cria-

côes quando estiveres lá em casa. Vou â Guarda

por causa do jazigo da nossa mSe... Queres vir ?
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Vemos o que há de caro e barato, como é e como

não ?...
— NSo— foi a resposta brusca da irmS.

Jo5o entrara na cozinha e estendia as mSos para
o fogo, esfregava-as uma na outra :

—Mas é para a mãe!...
— Todos os mortos são iguais, e quanto a mim,

o que me resta em relacSo â m5e é deixá-la apodre-
cer em paz.

— Admiro-me, tu a mais mimada... — Parou

e olhou de frente a irmS : — O jazigo fica por
minha conta e do Ãlvaro, tu nSo tens que entrar

com nenhuma parte. Já o caixão de chumbo, paguei-
-o eu sô do meu bolso— porque nSo quis mais

questôes por causa da nossa querida mSe.

Carolina nSo respondeu, encolhendo-se de en-

contro 5 parede. JoSo virava-se de costas para a

fogueira, aquecia o traseiro :

— Se não queres vir é lá contigo. Dávamos um

passeio de carro os dois ; a Cândidinha, na graca

de Deus, desistiu de vir atrãs de mim.

— NSo.
— Ninguém te obriga. Amanh5 seguimos para

Lisboa, tem a mala preparada— leva os ovos das

galinhas e peruas e os queijos. Que pensando bem,

com uma cadeira atrasada... Se ficasses aqui estes

meses com o pai organizavas-lhe a vida e depois no

prôximo ano comecarias a valer, de princípio... No

entanto, se entendes que tiras proveito indo este

ano, não sou eu quem to impedirá. Cumprirei tudo
o que prometi ã nossa querida mSe— custe o que

custar I

JoSo falava numa voz pausada de autoridade

familiar, todo claras e democráticas reticências,

arrumo e coerência lôgica : os seus olhinhos vivos,

eram amistosos, de uma lealdade calculista.
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— Carolma arrumou a mesa e depois de um

silêncio respondeu :

— Não te preocupes mais com as promessas que

fizeste S mSe a meu respeito. Estamos vivos e ela

está morta.

— Que queres dizer com isso ? Que nSo te im-

portas mais com ela, com o que ela dizia e desejava
de nôs ? 1

Carolina apresentava um rosto, de súbito en-

velhecido, uma máscara de sofrimento e amargura :

— NSo me importo ! NSo vês que já nada lhe

pode dar alegria ou desgosto ? Que as promessas
sSo uma mentira ? Andei vestida de cruzada até

aos dezoito... — Interrompeu-se para acrescentar

numa desolacão total : — Deixa as promessas e a

memôria da mãe em paz e nSo me martirizes mais,

ouviste ? 1
— Eu cá cumpro o que lhe prometi : ficas em

nossa casa durante o tempo que te falta para

acabares o curso ; hei-de convencer o pai a vender

uns biscatos, as vacas— a égua está velha, ninguém
a compra

—

, o trigo e o vinho... Ele é agarrado e

sovina quando se trata de dinheiros, mas eu sei

como obter dele o que quiser.
— JoSo deu uma volta

completa, girando como um piSo sobre os calcanha-

res, e ficando novamente de frente para a irmã,

acrescentou : — Por esse lado nSo te preocupes.
— Agradecp-te— disse Carolina— tudo o que

dizes querer fazer por mim... Pensei pedir-te di-

nheiro emprestado e pagar-te, claro, prôprio e juro,

quando comecar a ganhar... Agradecp-te. E a

boleia amanhS se ma deres. Sô nSo vou para tua

casa.

— NSo vais porquê ? — perguntou abespinhado,
corando.

— Não gosto da tua mulher— respondeu calma
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Carolina—e, desculpa-me. Acho mesmo que se eu

fosse homem, preferia que me cortassem o pescoco
a ter que dormir com uma fulana daquelas.

Contra tudo que era de prever, JoSo sentou-se

na cadeinnha de palha que estava atrás de si e

apoiou a cabeca nas mãos sem qualquer resposta.
Carolina tocou-lhe ao de leve nos cabelos :

— Disse um despropôsito, JoSo, nSo me leves a

mal...

— Sabes porque casei com ela, nSo sabes ? — e

JoSo levantava um olhar fulgurante para a irmS.—

Odeio a pobreza e mais a sua irmS gémea, a lamúria.

Odeio todos os que cultivam a miséria como quem

cultiva uma chaga de rendimento. Podia contentar-

-me com uma mediania meia tigela ! Mas nSo quero.

Se tu soubesses do que me vai cá por dentro, âs

vezes ! Sô a mãe me entendia : ela também nunca

foi queixona e engolia a pílula amarga quando era

preciso
— compreendeste-a tu porventura, alguma

vez ?

— Há pílulas que nem doces a mSe engoliria.
Descuipa insistir.

João levantou-se :

— Para casa de quem vais, entSo ?

— Com uma amiga que tem um apartamento :

ficamos juntas.
— Ah, sim, fia-te em amigas ou amigos e verás

o bomto enterro. Eu dei-me com toda a rapaziada
— nSo fui cofflo o Álvaro, uma ave solitária— , pois

apesar disso nSo tenho um amigo. Nem os quero.

Viste como a nossa m5e morreu?...

A pele de Carolina arrepiou-se, nSo sabia porque
vinha o irmSo magoá-la, revolver uma chaga tSo

viva. Insensível o írmão acrescentou :

— Nem quena que algum de nôs lhe tocasse.
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E éramos seus amigos. E todas as pessoas do povo

agradecidas dos seus favores...

— Eu nSo quero os amigos para morrer. . .

— Crês que te ajudem a viver ? Se crês és

parva, digo-te com a sinceridade de um irmão.

— Está bem, irmSo, agradecp-te mas nSo te

aborrecas mais por minha causa. NSo és um irmão

extraordinário mas és um irmSo... A Fátima e o

Álvaro, pobres irmSos...

João voltou-se já da porta, cínico :

— NSo sou grande coisa, mas nSo podes dizer

que te nSo avisei. E acho bem que queiras ser inde-

pendente e te desenrasques. Julgo que tens a cabeca

no sítio, acho bem... Contudo nSo sei até que ponto
acharei bem— ou se saberás defender os teus inte-

resses, pequenos ou grandes, num mundo de feras.

NSo o esquecas, somos um mundo de feras. Chama-

-lhe filosofia barata, mas toma-a em conta, é a

única com préstimo no dia a dia.
— Já te ouvi cantar louvores a essa filosofia,
— Bom, menina, aviso-te, nSo te passe pela

cabeca meteres-me a mim em encrencas. Sou teu

irmão. teu amigo, mas não queiras encalacrar-me a

vida, agarrares-te a mim porque estou em boa posi-
cSo. Custou-me. Facp-me fera quando é preciso e a

ti sacudo-te do capote como quem sacode uma

lêndea. Sou duro de roer. O pai contou-me e eu

achei piada, que veio aí um gajo da policia saber

de ti. NSo te contou ? Pois o gajo chegou num

carro preto e perguntou a uns e outros, pediu infor-

macôes a teu respeito. Mandaram-no ter com o

pai— e o tipo sabes como é, oferece vinho a todo

o bicho careto— levou-o S adega a beber, quis que

comesse presunto e foi perguntando coisas ao tipo,
a esmiucar o gajo. O outro respondia de trombas.

Imaginas, ele polícia, de preguntador ver-se pre-
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guntado ! Âs tantas o pai virou-se para o fulano

e disse : «Ná, o senhor nSo é colega da minha filha

como me disse a princípio ; namoro também nada,

porque a Carolina nunca andou de namoro e aiém

disso é uma fedelha. Ná, o senhor não tem boa

pinta, ia jurar que é polícia !» O outro não gostou
da piada e perguntou : «Mas entSo é costume vir a

polícia saber de sua filha ?» «Costume, costume

nSo será— respondeu o pai
—

, mas já uma vez aí

veio um ranhoso saber se ela ia â missa, se se con-

fessava e andava em más conpanhias ; mais ou

menos um bota-fina como o senhor, também trazia

uma agendazita e escrevia...» JoSo soltou uma

gargalhada e acrescentou a despachar :

— O pai que te conte. Eu ri na altura, mas a

piada acaba-se. Andas metida nessas estudantadas,

coisas para lixar miúdos e engordar graúdos, que

nada adiantam. NSo queres vir dar um passeio de

carro, pois nSo ?

Mal JoSo acabara de descer a escada, Carolina

correu ao quarto do fundo, onde Duarte Nuno es-

preitava a rua pelos vidros— e ao ver Carolina

exclamou bem-humorado.
— Ora até que enfim I Desculpa, Carol, lavei

os dentes com a tua escova. A minha ficou em casa

da velha, na mala.

— Vem aquecer-te.
— Oh, nSo foi sem tempo que vieste libertar o

teu prisioneiro. Pensava já que ias deixar-me o dia

inteiro a gelar, esfomeado, para cá e para 15 num

quarto comprido e frio como burro. Muito têm

falado vocês em toda a manhS : é sempre assim

convosco ?

Duarte Nuno foi seguindo Carolina até S

cozinha, olhava em volta a reconhecer o local, os

pequenos e humildes objectos da véspera. Ela
disse :
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— Falamos por atacado, ora de mais ora de

menos. Somos assim, uma espécie de aberracSo,

fenômenos de geracão espontSnea.
Duarte Nuno aquecia-se, viu a sua mala a um

canto, escondida :

— Trouxeste a minha mala ? Que disse a

velhota ?

— Nada... Primeiro mandou a Benvinda, que

não dava. etc Insisti. Disse que tu tinhas partido
e deixaras recado para que a mala fosse guardada
na loja, que alguém viria buscS-la a nossa casa.

Enfim, uma histôria comprida, a colocar-te a ca-

minho e já a milhas. A megera veio de lá aos

gritos : «Pois leva o raio da mala e tudo o que aí

houver desse doido— e que eu nunca mais ouca

falar nele.»

— Ôptimo. Obrigado, Carol.

Carolina entregou-lhe uma enorme tigela de leite

quente, cortou uma fatia de pão escuro, outra de

queijo e deu-lhe tudo para as mSos. Duarte Nuno

comecou a comer com sofreguidSo :

— Tu nSo comes ? — perguntou Ss tantas.

— Já comi.

— Bom. . .
— Riu, juvenil acabou de engolir o

leite depois de ter comido o pSo e o queijo.
— N5o

se pode dizer que me ofereceste um banquete, mas
nSo foi mau de todo e alimenta.

Poisou a tigela e puxou o nariz da rapariga :

— NSo foi um banquete por aá além, mas como

nem sô de pão vive o homem...
— Come mais...

— Se me deres mais...

Ela deu-lhe mais pSo e queijo e ele foi cravando

os dentes no pSo escuro, engolia grandes bocados,

mal mastigados, como pessoa que está habituada a

comer S pressa, entre duas partidas de comboio.
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Ele sentara-se na cadeira de palhinha. Carolina
ficara em pé, na sua frente. Puxou a rapariga
para si, abracando-a pelos rins— depois enfiou a

mão por debaixo da camisola de malha que fora

pertenca de Guida :

—Venha cá, pequena maravilha, pequeno fenô-

meno da natureza ã minha espera... Agradeco aos

deuses a sua existência, que mais posso fazer de

útil?

Ria enquanto lhe percorria o dorso, esguio como

haste. Ela mordeu-lhe os lábios e comprimia-se de

encontro ao seu corpo, fazia estancar o riso na

boca dele. possuia-o, abandonando-se. Depois num

movimento brusco, soltou-se-lhe das mãos e foi

sentar-se no canto mais afastado da cozinha.

Olhava-o rancorosa, e disse passado um breve si-

lêncio :

— Sei muito bem que sô ficaste comigo porque

ouviste o carro dela a afastar-se, a roncar como um

animal assanhado. Porque ela te mandava ã fava !

Bem feito, quando chegaste â janela, a querer deter

a querida esposa, viste os farôis mas já de longe,
na estrada, a toda a velocidade. Bem feito 1 Estavas

impaciente por pegar na caixa de fôsforos, largar-
-me, que eu parasse de chorar„. Mas tiveste pena,

és tSo bonzinho que já nSo chegaste a tempo ao

real leito I Bem feito I

Ele mirava fe.iz a rapariga, chamou-a :

—Venha cá. N3o vamos agora discutir os

ínfimos pormenores do nosso encontro— porque

fiquei com a Princesa e nSo segui a Rainha-das-

-Rainhas, porque nSo ficaria se nSo tivesse seguido
os impulsos do meu nobre e generoso coracao...

— Vai passear.
— Sim, mas aproxime-se. Acho-a muito bela

e nSo estou a brincar consigo. Ouca, ontem comoveu-
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-me a presenca do seu bonito corpo despido...
É curioso que antigamente nSo dava importSncia a

certas coisas— o corpo de Guida tSo bonito tam-

bém, não passava de um corpo... Isto talvez seja

um bocado incompreensível para si... Guida nSo

deve ter-me perdoado e tem razSo, mas... Nada.

Ouca, Carol, o que aconteceu connosco, em certos

locais do mundo já nSo tem importSncia, mas aqui

tem—

e sobretudo consigo. Estou muito preocupado,
por si... Nunca me acontecera nada de tSo extraor-

dinário, mas nSo devia ter-me acontecido. N5o a

mereco. Vou fazer trinta anos. Que dizes a isto,

Carol ?

— Nada I

— Guida responderia assim, tal qual.
— Aprendi com ela as minhas réplicas e até a

encenar-me de maneira a comover-te e estontear-te

com a minha «maravilhosa pessoa».

Duarte Nuno fitava a rapariga, considerando-a

atento. Disse distraidamente :

—Ainda bem que vou ter duas mulheres que

são a mesma mulher. Não gosto nem nunca gostei
de variar : ainda bem. Ouca, Carol. há coisas que

a Guida lhe não ensinou, há situacôes críticas, chatas

coino burro em que cada um, sô por si vai apren-

dendo a desenrascar-se.

— Nunca ouviste falar no instinto feminino, no

sexto sentido: porque te escolhi a ti e não a outro?

— Se ouvi I Tema mais versado e decantado—

mas cansa ! Estou preocupado, percebeu— por si

ũnicamente. Mas venha cá, ponha S provã a sua

sabedoria e aprendizado com Guida...
— Vou. É corno se estivéssemos num palco, tu

até usas barbicha como um actor.

— NSo me digas que também embirras ? !...
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— NSo. Nada em ti me decepciona porque nSo

passavas de uma miragem que nunca tocara...

— Venha cá...

Carolina andou dois passos. Ele agarrou-a por
um braco. Olharam-se mudos.

— Nenhuma decepcSo, Carol?...
— Nenhuma.

Ela sentou-se no chSo, aos pés dele. Pegou-lhe
nas mSos e levou-as aos lábios beijando-as e mor-

dendo-lhe os dedos um a um, num incontrolável

desejo de acariciar e magoar. Frases na maioria sem

a-propôsito, martelhavam-lhe no cérebro : «Todos

têm medo de se aproximar da tragédia, tocar o rosto
lívido e frio das coisas. Nunca sentiste as mãos

vazias e o coracão gelado ? Medo de te aproximares
dos corpos vivos, dos corpos mortos ?» Frases sem

nexo. Udas ou aprendidas em antologias de bolso...
— Gosto tanto de ti, Nuno, que nSo me importo

de ser a segunda mulher. Tanto que mesmo que

quisesses nSo podias deixar de me pertencer.
— Acredito. Tenho a certeza, mas eu nSo quero

deixar de lhe pertencer.
O rosto da rapariga inundava-se de lágrimas

que ele sugava :

— NSo faca mais fitas, Carol, nSo continue a

comover-me, tem-me rendido. E agradeco-.he. Não

é vulgar ser-se assim contemplado com amor. Agra-
deco-lhe. Sou seu. Bom, não recomece a chorar.

Obriga-me a beber mais lágrimas e agora não me

apetecem. Não vai viver sem mim e também nSo

temos grandes problemas. Pelo menos problemas por
ai além. Guida mandou-me passear de há muito— e

creio que nunca morreu de amores por mim. O que

nos une em todo o caso é indestrutível e se a coisa

se tornar aborrecida para si... Que hei-de fazer-lhe.

Carol ? Mas espero que nSo. Verdadeiramente, ou
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seja, concretamente, sô vejo um grande problema : j
taívez eu nSo saiba gostar de si como normalmente .

se gosta ou talvez sim... Você dirá.

Carolina tinha reflexos doirados nos olhos, as

chamas subiam altas nas suas pupilas :

— Pouco se me dá isso a que normalmente

chamam amor. NSo se me dá mesmo nada. Também

gosto de Guida e ela nSo me assusta. Quero que

me deixes gostar de ti e que sintas prazer por eu

gostar de ti... Não me interessa o amor.

Ele afagou-lhe os cabelos :

— Interessa-te sim, o amor... E intrigas-me. <■■

Ouve cá, porque carga de Sgua resolveste apaixo-
nar-te por mim. A primeira vez que me «perseguiste»
eras uma miúda. Francamente, achaste-me bonito ?

— NSo fales comigo como se eu fosse ainda

essa miúda !
— Sei que estás triste, que... Bom, há coisas que

ainda me fazem confusSo em ti, hei-de perceber mais
tarde. . . Já com Guida aconteciam coisas inesperadas,
nunca consegui saber exactamente o que lhe ia na

cabeca... Muitos rancores armazenou contra mim,

sem necessidade.

— Guida. Sempre Guida...
— Guida. . . Conheci-a no átrio da Faculdade de

Ciências e fiquei logo de cabeca perdida. Tinha

entSo dezassete ou dezoito anos.

— Eu tinha catorze quando perdi a cabeca por

ti : onde está a complicacão e a diferenga ?

Carolina escondeu a cara nas m5os, riu e solucou

alto.
— Desconf ío que estás a representar, Carol.
— Estou. NSo gosto de ti mas vou seguir-te até

ao fim do mundo por maidade pura e simples : mal-

dade para comigo, contigo, Guida e mesmo a minha

mãe... Porque não, ela existe em mim.
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—Mas gostas de representar, Carol. Acho-te

muito vulnerável e tenho que ter muito cuidado

contigo. Vamos ser muito amigos, valeu ? Sô em

«colônias» nos safamos, acredite. E que você seja
a minha maior preocupacSo, «já», nSo se importe.
Fui demasiado mimado e tenho levado os meus bons

trambolhôes também. Coisas que um dia lhe con-

tarei. Deixemos isso por enquanto. E vai ter muito

juízo, ouviu ? AmanhS segue para Lisboa com o seu

irmSo, estuda como menina exemplar que tem sido.

Eu saio esta noite e dentro de oito dias o mais tardar

estou consigo em Lisboa. Quatro a oito dias no

máximo. Descanse que não me perco pelo caminho
—

já percorri milhares de caminhos. Descanse. Estou

muito preocupado consigo para que me perca.

E gosto muito de si, Carol. Sou um homem simples
também e isso Guida nunca quis aceitar. Ouca, Carol,

gosto muito de si, mas que isso lhe não afie as unhas

a tentar destruir-me— porque podia acontecer ser

capaz de o conseguir. Deve amar e não odiar o seu

prôximo e eu sou o seu prôximo. Gostaria de saber

o que diria Guida a isto.

— Eu sei o que ela dirá.

Duarte Nuno buscava-lhe os lábios : prendia a

rapariga pela garganta alta, esticada, a esquivar-se

dele— depois em muda, muito doce e calma entrega.
— Um bocado complicado, Carol... Mas n5o

chore, não esteja triste, nSo tenha medo. Um dia

destes um tipo acaba mesmo por fazer-se «racio-

nal»— acaba, que nSo tem outro remédio.

Lisboa, Julho de 1963.
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