


“

Estava grávida de um homem e era casada com outro.
Não podia fugir, de nenhum dos dois, nem do pai do meu
bebé, que tinha abandonado assim que descobri que estava
grávida, nem do meu ainda marido, com quem tinha planeado
ter muitos filhos.
Senti o peito gelar ao imaginar ambas as conversas, mas contar
ao Ricardo que tinha engravidado de outro homem parecia-
me a mais penosa, e decidi que ia começar por essa.
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Para as muitas mulheres corajosas que conheci, a começar pela minha mãe,
de lágrima fácil mas que lutam até ao �m.

Para o João, um coração maior que África que me falou nas cascatas de
Namaacha.



Domingo, 2 de julho de 2017
Maternidade Alfredo da Costa

SOFIA

Endireitei um pouco mais as costas e inspirei profundamente. Mesmo assim,
a minha capacidade pulmonar continuava a parecer-me insu�ciente para as
minhas necessidades de oxigénio.
− Tem calma, So�. Vai estar tudo bem.
Sorri para a minha mãe e tentei distrair-me, apreciando as mulheres

barrigudas dispersas pela sala de espera da urgência da Maternidade Alfredo
da Costa.
Uma grávida de cabelos curtos com uma barriga enorme levantou-se e

apoiou uma mão na parede, enquanto soprava para aliviar a dor das
contrações. O marido também se levantou e massajou-lhe os ombros, mas
ela não se mostrou recetiva às suas demonstrações de afeto e afastou-o com
a outra mão, sem interromper a cadência das expirações.
A enfermeira que me atendeu na triagem, pouco depois das nove da

manhã, tinha-me avisado de que me preparasse para uma longa espera.
− Pode ter de esperar mais de duas horas até ser chamada, e nem sequer é

uma urgência. Seria melhor ir-se embora... Eu aviso a doutora Margarida e
depois combina com ela vir noutro dia.
Forcei-me a fazer um sorriso paciente.
− Eu espero, obrigada.
A enfermeira estava a dar-me um conselho sensato, só que ela não fazia

ideia de como a minha situação era urgente. Pelo menos para mim.
Ela não fazia ideia de que eu já tinha sido imensamente feliz, antes. Antes

de não conseguir engravidar do meu marido, de descobrir que tinha uma
doença chamada endometriose, de me tirarem um ovário e de fazer
tratamentos de infertilidade.
Na segunda FIV engravidei, mas abortei logo a seguir, o que ainda foi pior

que não engravidar, e a quinta FIV foi cancelada porque o meu único ovário
era demasiado fraco para responder às injeções.
Ela não sabia que a minha obsessão por uma gravidez me tinha retirado a



alegria de viver e destruído o meu casamento com o Ricardo, que não queria
que eu engravidasse com óvulos de outra mulher, mas depois me traiu.
A primeira vez com uma estagiária do atelier chamada Mónica. A segunda

com ela ou com outra, ele não mo disse porque não tinha importância. Foi o
que respondeu quando o confrontei, um mês e meio depois de eu ter
assinado um acordo de divórcio a �ngir, que me tinha provocado uma
infelicidade muito real.
Ela também não imaginava que eu tinha ido dar aulas para uma escola em

Moçambique e encontrado o Alex. O meu amante gigante e
surpreendentemente meigo, que me tinha feito novamente feliz.
Ele queria ter-me para si mas não queria ter �lhos, e eu descobri que íamos

ter um na clínica de Maputo onde fui operada, depois de ter sido raptada
pelo chefe de uma quadrilha de trá�co de mulheres e atingida a tiro na coxa
direita.
Era por tudo isso que eu esperaria o tempo que fosse preciso naquela sala

de espera, até fazer uma ecogra�a e saber que o coração do meu bebé
milagre estava a bater.

A Dra. Margarida era amiga da Joana. Depois de eu lhe ter ligado do
aeroporto de Maputo, a minha amiga pediu-lhe para me ver o mais depressa
possível e ela ofereceu-se para me atender na urgência da maternidade.
Eu não quis ir à minha médica. O motivo era pouco racional, mas a

verdade é que a Dra. Silvana nunca me tinha dado muita sorte...

«Siempre tan supersticiosa!» seria o que o Ricardo me diria, se lhe contasse
as minhas razões para preferir aquela espera em cadeiras de plástico, ao
invés dos sofás fofos da clínica privada, onde podia ter ido no dia anterior.
Ele repetira-o muitas vezes e com a mesma entoação, desde a primeira vez

em que mo disse em Barcelona na primeira madrugada de 2008, momentos
antes de me oferecer o seu coração.
Ele tinha vindo esperar-me ao aeroporto dois dias antes, senti-o antes de o

ver como me acontecia sempre.
Estava com a minha mãe e a minha avó Luísa, a meio de um reconfortante

abraço «das três índias», que era como o meu pai nos chamava por sermos
muito parecidas, com os corpos magros, a pele morena, os olhos escuros e
os cabelos lisos. Desde sempre que gostava que ele nos chamasse assim, não



só pelas parecenças físicas, mas pela sensação de pertença e união.
Ver o Ricardo fez-me perder a serenidade e as minhas suspeitas sobre a sua

presença recaíram imediatamente sobre a minha mãe, a sua aliada natural
desde que os apresentei.
− Mãe?! O que é que ELE está aqui a fazer?
A minha mãe �tou-o com o sobrolho levemente franzido e falou-me ao

ouvido.
− Deve ter sido o teu pai que o avisou. Ele apareceu lá em casa ontem, para

nos contar que ainda são casados e para se tentar justi�car por aqueles
papéis que assinaste. Disse-nos que te queria «proteger» para não ires para
Moçambique! O teu pai deixou-se ir na conversa e convidou-o para jantar...
O meu ainda marido olhava-me pelo canto do olho enquanto falava com o

meu irmão. Estava impecável, com um sorriso caloroso e uma camisa
branca que lhe �cava muito bem.
Eu estava amarrotada e com o cabelo todo alvoroçado, tinha a cara num

desastre devido às agressões do João Rodrigues e coxeava...
− Mãe, manda-o embora. Não o quero aqui. Isto é um momento de

reencontro nosso, da nossa família.
A minha mãe encolheu os ombros e fez um pequeno suspiro.
− Filha, mando-o embora como? Ele é teu marido...
E continuava tão atraente como eu me lembrava...
− Não me interessa! Não tinha nada de ter aparecido aqui no aeroporto!

Estou a recuperar de uma cirurgia e tenho o direito de ter privacidade.
A minha mãe �cou surpreendida pelo meu tom de voz caprichoso e tentou

compor-me o cabelo.
− Amorzinho da mãe, mesmo a recuperar de uma cirurgia, e com essas

nódoas negras, és linda e maravilhosa como mais ninguém...
Apesar das muitas saudades que ainda sentia e de a adorar, falei-lhe num

tom áspero.
− Oh! Quero lá saber se sou linda! Não é nada disso...
O meu pai, o meu irmão Vasco e o Ricardo avançaram na nossa direção.
− Então? Será que posso abraçar a minha �lhota ou hoje a tribo das três

não deixa entrar mais ninguém?
O meu pai apertou-me contra si e magoou-me um bocadinho as costelas

doridas, mas fez-me sentir tão amada que compensou.
O Vasco imitou-o e a seguir cedeu lugar ao Ricardo, que �cou imóvel à



minha frente.

Encarou-me longamente, com aqueles olhos como não havia outros e que
eu conhecia de cor, com veios cor de mel junto às pupilas que depois
escureciam em vários tons de verde até ao contorno externo da íris. Noutros
tempos, que pareciam muito longínquos, o amor com que me envolviam era
uma das principais razões da minha felicidade...
Engoli em seco perante o semblante emocionado do meu orgulhoso

marido, que me tinha implorado que lhe voltasse a telefonar, depois de me
revelar que ainda éramos casados e não queria viver sem mim.
Tinha acontecido tanta coisa depois desse telefonema, que me parecia ter

passado um mês em vez de uma semana...
Fiquei em suspenso, embaraçada e sem saber como me comportar. O

Ricardo, sempre à altura de qualquer acontecimento, também me pareceu
nervoso e hesitante.
Percebi-lhe os olhos rasos de lágrimas e senti o coração acelerar ao mesmo

tempo que o chão me fugia. Apoiei-me momentaneamente na perna ferida,
�z um esgar de desconforto e vieram-me lágrimas aos olhos que não eram
de dor. Ele aproximou-se mais e amparou-me com um gesto afetuoso.
Prendi a respiração quando se inclinou e encostou os lábios ao pedaço de

pele onde me beijava sempre, entre o canto do olho e a raiz dos cabelos.
Senti os seus lábios na minha têmpora e percebi-lhe a respiração alterada.
− Fizeste-me tanta falta, So�... Tanta...
Era um lamento angustiado, mas também uma declaração. Fechei os olhos

e esforcei-me para não chorar. O Ricardo terminou o beijo num movimento
suave e a seguir afastou-se.
Olhou-me com uma expressão menos terna e mais revoltada, enquanto me

tocava ao de leve na nódoa negra do malar.
− Meu Deus, So�! O que te aconteceu? A Joana contou-me que tinhas sido

atingida por uma bala na perna, mas não foi só isso... Bateram-te! Quem foi
o monstro que te fez uma coisa destas?!
Abanei levemente a cabeça e �z sinal na direção da minha mãe.
− Eu depois conto-te, Ricardo. Agora não é o melhor momento.
Assentiu com um esgar infeliz e notei que estava com olheiras. Ao perto

não estava assim tão impecável...
− Lembras-te do que te disse... Nós ainda somos casados, So�...



Respondi num tom contrariado, não estava preparada para aquela
conversa.
− Sim, Ricardo, claro que me lembro, mas isso ainda não faz sentido na

minha cabeça. Não podes fazer-me assinar um acordo de divórcio e seis
meses depois dizer que a�nal era a brincar!
Fez um suspiro de desânimo. Parecia cansado e as rugas �nas no canto dos

olhos estavam mais acentuadas do que me lembrava.
− Não era a brincar, So�! Era para te ter de volta, ou pelo menos impedir-te

de ires para Moçambique. Nunca me passou pela cabeça que assinasses!
Estava com medo de te perder ou que te acontecesse alguma coisa... –
Acenou na direção das minhas equimoses com uma expressão desolada. −
Pelos vistos até tinha alguma razão, não é?
Senti-me tão desolada como ele. Não respondi, limpei uma lágrima que

não pude conter e pedi ao meu pai para ir buscar o carro.
Ele só voltou a falar comigo para se despedir. Deu-me um beijo no sítio

dele, pediu-me para lhe ligar e ajudou-me a entrar no carro.
Não lhe telefonei como disse que faria, mas como o meu cérebro

funcionava de uma maneira estranha, quando vi a grávida afastar o futuro
pai, senti saudades do Ricardo.
Tínhamos passado muito tempo em salas de espera de consultórios

médicos. Ele sempre otimista e animado pela sua fé cristã. Eu ansiosa e cada
vez mais distante, envolta pelos meus ressentimentos contra a infertilidade,
a endometriose, e, após a segunda FIV em que abortei depois de fazermos
amor, também contra ele.
Era estranhamente perverso que o sofrimento nos levasse a castigar aqueles

que mais nos amavam.

Uma hora depois, a médica chamou-me. A Dra. Margarida era alta, loira,
bonita e quase tão betinha como o meu marido.
− A Joana pediu-me para lhe dar muitos mimos... Tape-se com esse

lençolito e deite-se aqui com uma perna para cada lado.
No momento em que a sonda de ecogra�a entrou dentro de mim, lembrei-

me da última ecogra�a que a Dra. Silvana me tinha feito, do meu desespero
e do meu pranto quando a minha quinta FIV foi cancelada.
− Está tudo bem, o embrião tem batimentos cardíacos e pelo comprimento

crânio-caudal está grávida de seis semanas. Muitos parabéns, So�a! Dê



beijinhos meus à Joana e diga-lhe que temos de combinar alguma coisa.
Sentei-me entre as perneiras da marquesa, mas não me levantei.
− Doutora Margarida, eu não ouvi o coração...
Falou-me com uma desenvoltura amigável, que me fez lembrar a tia Pi e a

Joana ao mesmo tempo, a Dra. Margarida era uma boa mistura das duas.
− Sabe, So�a, não é muito bom fazer doppler em corações tão pequeninos,

mas pode �car descansada que eu vi perfeitamente os batimentos.
Correndo o risco de ser chatinha para a amiga da Joana, continuei onde

estava.
− Será que eu posso ver também?
Cruzou os braços com um brilho divertido no olhar.
− Deite-se lá outra vez!

Quando chegámos a casa, o meu pai e a minha avó estavam à nossa espera
na sala. Festejei com eles e a seguir com a minha Gwen, que ia ter um novo
dono, ou dona, para lhe dar mimos e brincar com ela.
A Joana apareceu quando estávamos a acabar de almoçar, para exigir ser

madrinha do bebé e munida de uma lâmina descartável, com a qual me
tirou os pontos da perna.
A ferida parecia bem cicatrizada, dentro de um ano seria apenas um

pequeno traço branco na minha coxa direita.
Chamámos o Henrique e o Sílvio, e também o Fred, que chegou com os

meninos quando o Gonçalito acordou da sesta.
Passei um dia maravilhoso e cheio de galhofa com os meus amigos, depois

de jantarmos despedi-me deles com abraços apertados e fui-me deitar,
muito ensonada por ter passado a noite em claro a pensar na ecogra�a que
ia fazer.
Estava quase a dormir quando ouvi baterem levemente na porta do meu

quarto.
Acendi a luz, o meu pai sentou-se na minha cama e entregou-me um

molho de folhas de papel.
− É o acordo que assinaste enquanto davas pontapés em raquetes. O

Ricardo devolveu-mo... Antes de eu saber que estavas grávida, tive esperança
de que se reconciliassem, por isso é que lhe disse a que horas chegavas ao
aeroporto. A verdade é que vocês foram muito felizes até tu teres
di�culdades em engravidar. O Ricardo é um bom homem e continua



apaixonado por ti, So�. Além disso, foi sempre um excelente marido,
ninguém pode dizer o contrário...
Era o que mais me faltava. O MEU pai a tomar o partido do Ricardo!

Sentei-me muito direita e subi o tom de voz.
− Eu posso! Ele deixou de ser um excelente marido quando me impediu de

engravidar com óvulos de dadora, depois, quando se enrolou com uma
estagiária do atelier e, a seguir, quando me chantageou para voltar para casa
com estes papéis!
O meu pai encolheu os ombros, vinha em paz e não me quis contrariar.
− Sim, �lha, claro que ele agiu mal, mas ninguém é perfeito neste mundo.

Ninguém. Nem tu. – Fez uma pausa antes de continuar num tom resignado.
– Tendo em conta que estás grávida, não vai ser possível reconciliarem-se,
mas hão de conseguir chegar a um acordo justo.
Olhei para os papéis, reli o título da primeira página, «A����� ��

D������� ��� M���� C������������», e senti-me maldisposta.
− Não os quero. Guarda-os num sítio onde eu não os veja.



Conversas difíceis

Estava grávida de um homem e era casada com outro.
Não podia fugir, de nenhum dos dois, nem do pai do meu bebé, que tinha
abandonado assim que descobri que estava grávida, nem do meu ainda
marido, com quem tinha planeado ter muitos �lhos.
Senti o peito gelar ao imaginar ambas as conversas, mas contar ao Ricardo

que tinha engravidado de outro homem parecia-me a mais penosa, e decidi
que ia começar por essa.
No entanto, demorei mais de uma semana a fazer o telefonema que lhe

tinha prometido.
Ele veio ter comigo assim que saiu do atelier. Sugeriu irmos lanchar um
croissant no Careca, mas eu recusei ao imaginar a viagem de regresso depois
das minhas revelações. Usei a desculpa de ter de passear a Gwen e pedi-lhe
para irmos dar um passeio no jardim ao pé da minha casa.
Durante o percurso, ele quis saber pormenores sobre Moçambique e como

tinha sido ferida. Desconversei sem responder, porque abordar essa parte da
minha vida era invocar o Alex, o que me desesperava mais do que já estava.
O Ricardo compreendeu que as suas perguntas me contrariavam e não

insistiu. Resolveu falar-me das coisas que tinha feito na minha ausência, o
que tornava ainda mais difícil contar-lhe o segredo que me ecoava no
cérebro e me dava vontade de fugir. Eu não queria saber que ele tinha feito
obras na cozinha e arranjado as mudanças da minha bicicleta. Ouvi-lo
estava a provocar-me um mal-estar insuportável no corpo todo e di�culdade
em respirar.
Quando chegámos ao jardim, sentei-me num banco de madeira que �cava

na sombra de um pinheiro, decidida a acabar com o meu sofrimento.
− Ricardo, vamos resolver a nossa vida. Por favor, assina aquele acordo que

deste ao meu pai, ou outro qualquer que queiras.
Inclinou a cabeça ligeiramente de lado, num gesto desapontado mas

conciliador.
− E será que não podemos resolver a nossa vida sem assinarmos acordo

nenhum?



Apoiei os cotovelos nos joelhos e a testa nas mãos, contrariada por ele me
tornar ainda mais penosa aquela tarefa.
− Não. Não podemos. Aconteceram-me muitas coisas em Moçambique.
Ele apoiou também os cotovelos nos joelhos e �cou com a cara ao pé da

minha. Cheirava tão bem, ao meu passado feliz e a Ricardo... e eu tinha
tantas saudades de olhar para os seus olhos... Estavam demasiado próximos
e eram irresistíveis, duas chamas que me dissolviam a vontade...
− Estiveste lá alguns meses, mesmo que te tenham acontecido muitas

coisas, não acredito que se tenham apagado as que aconteceram entre nós
durante dez anos.
Tapei os olhos para não o ver e ser mais fácil continuar, dobrei-me e falei

para as minhas pernas.
− E não se apagaram, mas agora quero seguir em frente. Por favor, faz o

que te peço!
Puxou-me as mãos docemente e encarou-me com um sorriso terno.
− Olha para mim enquanto estou a falar contigo, So�.
Era espantoso como ele continuava a adivinhar os meus pensamentos e

motivações, seria tão mais fácil convencê-lo de que nos devíamos divorciar
se não olhasse para ele...
− Perdoas tudo a toda a gente, mas a mim, que te amo mais do que

ninguém, não és capaz de perdoar?
A minha garganta fechou e senti-me como se o meu peito estivesse a ser

apertado por uma entidade invisível, que não parou até eu �car sem ar.
− Tu também me amas, So�, eu sei que sim. Vais desistir de nós por causa

de um... − Franzi o sobrolho e ele corrigiu-se sem refutar. − ... dois erros.
Dois estúpidos erros?! Achas mesmo que castigar-me é mais importante do
que a nossa felicidade e do que o amor que sentimos um pelo outro? −
Abanou a cabeça e foi a sua vez de esconder a cara entre as mãos. − Se te faz
sentir melhor, �ca a saber que eu já fui muito castigado. Aliás, o meu castigo
começou muito antes de ter feito a estupidez que �z. Começou no dia em
que abortaste... – Deu um suspiro longo e sentido. − E como se eu também
não estivesse a sofrer, culpaste-me pelo que nos aconteceu e votaste-me ao
abandono para tudo o que não tivesse a ver com o teu «projeto de
engravidar». Esse foi um dos piores dias da minha vida... E depois desse
ainda vieram outros piores...
Não consegui impedir-me de pensar que ele adivinhava os meus



pensamentos desde que nos conhecemos e tinha dito que eu também o
amava...
− Não é para te castigar.
Levantou a cabeça, os seus olhos estavam brilhantes e prestes a transbordar.
− Então é porquê? Eu amo-te, sem condições nem reservas. Tu sabes isso.

Porque é que não me dás uma segunda oportunidade de to provar? Diz-me,
So�, pelo amor de Deus... O que queres que eu faça?
Depois de ele dizer que me amava sem condições nem reservas, não fui

capaz de lhe confessar que tinha engravidado de outro homem.
Levantei-me e falei muito depressa.
− Não vale a pena continuarmos a ter esta conversa, Ricardo. Tu recusas-te

a aceitar que as outras pessoas não façam exatamente o que tu queres. Vou-
me embora. Adeus!
Deixei-o sentado no banco, estupefacto enquanto eu chamava a Gwen aos

gritos. Corri até casa a ignorar a dor na perna, fechei a porta com um
estrondo e senti-me a criatura mais traidora à face da terra.
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Decidi que seria a Dra. Margarida a seguir a minha gravidez, porque era
muito querida e me tinha dado sorte.
Assim que �z oito semanas, marquei consulta na clínica da Rua Visconde

de Valmor que a Joana me indicou. A Dra Margarida apercebeu-se da minha
ansiedade e tranquilizou-me num tom brincalhão.
– Olhe lá que espetáculo de embrião, aqui com o coração a bater todo cheio

de genica!

Saí do consultório nas nuvens e decidi que iria ligar ao Alex nesse mesmo
dia.
Ele ia compreender. Não o tinha enganado de propósito quando lhe disse

que não podia engravidar. Tinha sido quase um milagre.
Ensaiei as palavras mentalmente várias vezes e liguei para o número

português, que ele me tinha obrigado a decorar quando fui «falar sobre
preservativos para onde o diabo perdeu a mãe».
Tocou várias vezes e foi para a caixa do correio sem que ele atendesse. Na

terceira tentativa, �quei cheia de medo. Imaginei que ele podia ter sido
ferido enquanto andava a perseguir o João Rodrigues e o Caxambu... ou
pior. Entrei em pânico e comecei a vaguear pela casa, a pedir a Nossa
Senhora pelo meu Alex.
− O que é que queres, So�a?
Sobressaltei-me com o tom de voz ríspido, mas �quei aliviada por ele estar

bem e falei num tom animado.
− Olá, Alex! Não precisas de te mostrar sempre tão feliz quando...
Cortou-me a palavra bruscamente.
− Não tenho tempo nem paciência para os teus joguinhos. O que é que

queres?
Fiquei triste com aquele tratamento. Não eram joguinhos, era uma

brincadeira, alusiva à maneira como nos tratávamos em Moringane, quando
ele estava a tentar afastar-me de si e da rede de trá�co humano onde se
estava a in�ltrar.



− Já voltaste para Portugal? Queria falar contigo.
− Não temos nada para falar, So�a. − Falou-me num tom seco e de�nitivo.

Pelos vistos tinha �cado muito magoado com a nossa despedida. Apesar de
ele estar a ser bruto, �z um esforço para manter a calma.
− Temos sim, Alex. Eu vim-me embora porque não tive coragem para te

contar uma coisa... e... quero falar contigo, para te contar.
Fez um riso sarcástico, carregado de animosidade. Nunca o tinha ouvido

rir assim e naquele momento pareceu-me uma pessoa má.
− E agora já me queres contar, é? Não te preocupes com isso. Fiz uma

pequena investigação depois de te vires embora a correr e já sei o que é.
Senti-me muito infeliz por ele saber que estava grávida e estar a destratar-

me daquela maneira.
− Então, sabes porque me vim embora?
− Sim, So�a, já sei de tudo.
Ele tinha-me «perseguido» quando «fugi» do hospital e encontrado o

taxista que me levou para o hotel. Depois de eu o abandonar, devia ter
voltado ao hospital e feito a sua pequena investigação. Perante o distintivo
da brigada antiterrorista, o Dr. Álvaro tinha-me denunciado.
Deixei as lágrimas correrem em silêncio,
− Estás muito zangado, Alex? Eu não te menti, eu pensava que...
Interrompeu-me outra vez e falou ainda mais bruscamente.
− Não, não estou nada zangado. Não quero saber. Fica descansada e deixa-

te de falinhas mansas. Estou-me a cagar para isso.
Era difícil saber o que me teria feito sentir pior, ele �car zangado como eu

receava, ou estar-se a cagar para o facto de eu estar grávida de um �lho seu...
Perdi a compostura, falei-lhe num tom alto e acusador, indignada com
aquela atitude cruel e sem justi�cação.
− Alex, para! Não tens o direito de falar assim comigo! Não foi de

propósito! Deixa-me explicar, eu nunca imaginei que...
Cortou-me outra vez a palavra, hostil e indiferente.
− Não me interessa, So�a. Não quero saber. Podes fazer-me um favor?
Eu faria qualquer coisa para o convencer de que não o tinha enganado

deliberadamente e para ele voltar a ser o meu querido serendipity humano...
− Sim, Alex, claro. Eu não te queria enganar. Eu gostava muito...
Não consegui dizer que gostava muito de conversar com ele pessoalmente.
− Não me ligues mais e esquece que eu existo. – Falou com voz de



comando, impiedoso e determinado.
Logo a seguir desligou, mas eu não quis acreditar. Continuei a pedir-lhe

que me ouvisse até que me rendi à evidência de que ele já não estava lá.
Deitei-me na cama, agarrei-me ao almofadão com borboletas que a minha

mãe me tinha comprado e comecei a chorar.
Foi assim que ela me encontrou, não sei quanto tempo depois, quando veio

à minha procura para irmos jantar.
Enquanto ela me consolava, contei-lhe sobre o telefonema e também sobre

o Alex, a sua infância marcada por um pai violento, a culpa que sentia por
não o ter impedido de maltratar e expulsar a irmã de casa aos 17 anos,
grávida de um drogado, e o seu destino trágico, ditado pela
toxicodependência.
Contei-lhe também que a sua mãe lhe dizia, quando ele era criança, que era

igual ao pai, e era por isso que ele não queria ter �lhos, porque achava que a
mesma «brutidade» lhe corria nas veias.
Apesar do que tinha acabado de acontecer, eu tinha a certeza de que ele

estava enganado, mas a minha mãe não pensava como eu, antipatizou
de�nitivamente com o Alex e arrependi-me de ter partilhado demasiada
informação sobre o pai do meu �lho. Por baixo daquela capa dura, ele tinha
uma essência bondosa e terna que era difícil de explicar.



Sábado, 22 de julho de 2017

Já tinham passado mais de duas semanas desde o infeliz telefonema para o
Alex e ia jantar nessa noite com o Ricardo.
Ele tinha aparecido de surpresa em minha casa na segunda-feira.

Convidou-me para jantarmos juntos no sábado, era a última coisa que me
pedia na vida e depois ia deixar-me em paz para sempre.
Era um pedido irrecusável, mas na altura pensei que os cinco dias

demorassem mais tempo a passar... Tinha-me transformado numa
procrastinadora crónica de que não me orgulhava.

Voltei do passeio matinal com a Gwen e encontrei o Vasco no jardim,
acabadinho de acordar e ainda de boxers, a fazer-me sinais para entrar na
garagem discretamente.
A nossa garagem era um caos desde que me recordo de existir, onde o meu

pai acumulava tralha inútil e para onde a minha mãe enviava os restos das
remodelações que fazia. Como era um espaço demasiado confuso para a sua
sensibilidade estética, ela nunca lá entrava, pedia sempre ao meu pai ou ao
Vasco para levarem os objetos descartados.
Assim que nos apercebemos de que a garagem era o único espaço que a

nossa mãe não «organizava», eu e o Vasco �zemos dela o nosso quartel-
general. Servia para nos reunirmos em segredo, planear malfeitorias e
esconder artigos variados, começando nos cocós do Fizz, que metemos nos
sapatos da empregada, até maços de Marlboro e garrafas de bebidas
alcoólicas «subtraídas» de um «restaurante próximo».
Ele entreabriu a porta basculante, baixei-me para entrar e senti-me

reconfortada pelas paredes familiares, cobertas de prateleiras cheias de
caixas. O cheiro estava diferente do que eu me recordava, cheirava a coco, do
wax que o Vasco usava nas pranchas de surf. Havia pranchas por todo o
lado, algumas em bom estado, outras partidas, e uma deitada em cima de
dois cavaletes, provavelmente a ser reparada.
Achei aquilo um exagero e encarnei a irmã mais velha.
− Precisas destas pranchas todas para quê, Vasco?
Respondeu-me enquanto mudava algumas de sítio para nos arranjar



espaço livre ao pé do cavalete.
− Não são todas minhas, há pessoal que mas deixa aqui para ver se eu as

consigo arranjar. Outras comprei porque estavam a bom preço e vou voltar a
vender a seguir...
Abriu caminho entre as pranchas, desencantou duas cadeiras que já tinham

sido da nossa cozinha e sentou-se numa delas.
Assim que também me sentei ao seu lado, encarou-me com uma expressão

séria.
− O Ricardo ligou-me há uns dias para irmos beber um copo.
A garagem tornou-se menos acolhedora...
− E tu foste?
− Claro, o Ricardo é bom tipo, não me ia recusar a ir beber um copo com

ele.
Senti o meu coração acelerar e perguntei-lhe de que tinham falado.
− Ele queria saber o que se tinha passado «ao certo» contigo em

Moçambique. Como é que levaste um tiro e quem te pôs a cara naquele
estado. Não te queria perguntar a ti porque percebeu que não gostavas que
ele tocasse no assunto e podias estar traumatizada, mas dava tudo para saber
quem te tinha batido para «dar cabo dele».
Gemi e abanei a cabeça.
− Não lhe contaste nada, pois não?
O Vasco olhou para mim com o rosto franzido num esgar de desilusão.
− Achas que o teu brother alguma vez se chibava? Fosse do que fosse?
Sorri aliviada, o Ricardo tinha batido à porta errada. Os manos Mendonça

orgulhavam-se de uma taxa de indiscrição próxima de zero, mesmo sob as
difíceis condições de tortura psicológica e chantagem emocional da menina
Madalena, que para nós parecia ter feito formação em Guantánamo.
− Fica descansada que não lhe disse nada sobre o teu polícia troglodita.

Contei-lhe que tu e uma aluna foram raptadas quando descobriram uma
rede de trá�co humano, a polícia apareceu, levaste um tiro dos maus quando
foste a salvar miúda, blá blá blá.
Acenei a aprovar a sua versão resumida e ia-me levantar, aliviada por

aquela conversa enervante ter terminado. O Vasco pousou a mão na minha
perna e encarou-me com uma expressão séria, como ele raramente fazia.
− A questão é que ele está decidido a ter a «sua So�» de volta e... −

Levantou a mão da minha perna e apontou para a minha barriga. − Vais-lhe



contar quando fores jantar com ele hoje?
Respondi com toda a �rmeza que consegui.
− Claro.
O Vasco aconselhou-me com um semblante preocupado.
− Algum dia tem de ser, So�. Quanto mais cedo melhor, para ele não

continuar a alimentar esta ideia de que vocês vão voltar a ser um casal.
Concordei em silêncio, com os lábios contraídos. Ele fez um pequeno

sorriso e levantou-se num movimento repentino.
− Tenho uma coisa para ti.
Voltou a embrenhar-se no meio da tralha, tirou um saco de desporto antigo

detrás de uns azulejos e regressou com uma lata pequena, como as de spray
desodorizante mas ainda menor.
Pousou-a no meu colo com uma expressão de pequeno transgressor, que

tinha muito mais a ver com o meu irmão do que a conversa ajuizada.
− Gás lacrimogénio.
Sobressaltei-me enquanto segurava o pequeno objeto aparentemente

inocente.
− Estás doido, Vasco?! Isto é para quê?!
Ele fez-me uma careta, típica de quando achava que sabia mais do que eu

sobre algum assunto importante, o que era raríssimo acontecer.
− A mãe está preocupada contigo. Aquela cena de o Ricardo te obrigar a

assinar um acordo de divórcio que a�nal não era a valer... Não lembra a
ninguém!
Revirei os olhos, desagradada com o rumo cada vez mais lamentável da

nossa conversa.
− Ele não me obrigou a assinar nada. Ele não queria que eu assinasse e

nunca imaginou que eu o �zesse. O Ricardo só queria que eu voltasse para
casa e não fosse para Moçambique. Eu é que me passei completamente e
assinei os papéis sem pensar...
O meu irmão cruzou os braços e falou-me como se fosse ele o mais velho.
− Pois, não me interessa como é que foi, mas agora ele está mortinho para

te ter de volta. Quando souber que regressaste de Moçambique com um
brinde que não é dele, pode ser o Ricardo a passar-se...

Assim que acabou de falar, tirou-me a minilata e exempli�cou.
− É muito fácil, não tens de abrir tampa nenhuma. É só apontares-lhe para



a cara, fechares os teus olhos e carregares aqui. Não tem nada que saber e
não o vais matar. Isto depois passa e ele �ca a ver normalmente.
Tirei-lhe a lata da mão, não parecia nova nem estar completamente cheia.
− Vasco, o gás lacrimogénio é ilegal. Como é que tu arranjaste isto?
Ele esquivou-se na direção do cavalete antes de me responder.
− Tem cuidado com isso, So�! Não a apontes para mim! Foi um amigo meu

que é segurança numa discoteca que me deu. Ele tem várias que con�scou e
não deitou fora. Pedi-lhe uma para ter no carro, mas depois nunca usei.
Falei pausadamente para ter a certeza que ele compreendia.
− Tu e a mãe estão a delirar. Eu conheço o Ricardo muito, muito bem. Ele

nunca, jamais, me faria mal.
O Vasco fez um ar de entendido.
− Conheces o Ricardo muito bem, mas nunca lhe disseste que estavas

grávida de outro, pois não? Aposto que também nunca pensaste que lhe ias
atirar um copo com canetas à tromba, mas atiraste, não foi? E ainda por
cima não lhe acertaste... – Fez um esgar de reprovação e continuou no
mesmo tom de superioridade. − Tantos anos a jogares basquete não sei para
quê!
Franzi o sobrolho e examinei a pequena lata. Era do tamanho de um

marcador preto, com palavras prateadas em alemão e outras vermelhas em
inglês: Pepper Fog. A tampa era aberta em cima e na face oposta à do
pulverizador. Em caso de emergência, não se corria o risco de apontar o
spray na direção errada.
Apesar de ter a certeza absoluta de que não a iria usar com o Ricardo,

aceitei �car com ela e guardei-a na minha mochila. Achei útil possuir um
artigo assim, provavelmente devido ao meu passado recente de rapto e
agressões.
O Vasco aprovou a minha decisão.
− Fica sempre com isso à mão, se vires que há risco de ele se passar, dás-lhe

uma borrifadela, de preferência a mais de um metro. Não te preocupes, se
ele �zer queixa à polícia eu digo que isso era meu e que tu nem sabias que
era ilegal. Estás grávida e ninguém te vai chatear por te defenderes...
Olhei para o meu irmão e lembrei-me do quanto gostava dele. Adorei que

ele se preocupasse comigo e abracei-o, metade do gesto era sincero e a outra
metade era para o provocar. Era instintivo e irresistível.
− Obrigada, Vaquinho querido.



Ele desenvencilhou-se rapidamente de mim, metade irritado e metade a
brincar.
− Odeio que me chames isso!

O Ricardo apareceu às oito em ponto. Chegou na sua versão informal e a
irradiar charme, de calças de ganga e uma camisa de manga curta, que
deixava à mostra os músculos bem de�nidos e os pelos louros dos
antebraços...
Cumprimentou a minha mãe com um grande sorriso que ela não retribuiu

e elogiou-me a toilette, enquanto me apreciava com aquelas lanternas verdes
que já me tinham guiado por caminhos muito felizes.
Como eu não sabia se iríamos a um restaurante mais elegante e estava

muito calor, vesti um top de seda branca com uma saia curta estampada. Era
um paradoxo muito irracional, mas nem tentei compreender o facto de me
ter esforçado bastante para �car atraente, quando o meu objetivo era
convencê-lo a acabarmos de vez com a nossa relação.
Em teoria, deveria ter-me apresentado horrenda e a cheirar mal; na prática,

usei base para disfarçar uma borbulha no queixo, arranjei as sobrancelhas,
pus rímel nas pestanas e um batom rosado discreto.
Sugeri um restaurante de praia a dez minutos de carro mas, como imaginei

que seria provável, o Ricardo já tinha decidido de outra maneira.
Quando insisti que não fazia sentido ele atravessar a ponte quatro vezes

para jantarmos em Lisboa, ele sorriu com o seu olhar de felino matreiro e
cheio de truques na manga. Aquele olhar atravessava-me, aquecia-me a alma
e o corpo.
− Já tenho uma reserva noutro sítio.
− Onde?
− Um sítio giro. Vais ver que vais gostar.
Claro que eu ia gostar, o Ricardo tinha ótimo gosto, estava sempre a par das

novidades e deviam ter aberto vários restaurantes excelentes em Lisboa
durante a minha ausência. O problema era que quanto mais longe
estivéssemos quando eu lhe contasse que estava grávida de outro homem,
maior era o intervalo de tempo em que teria de conviver com a sua reação.
Passámos a ponte e saímos para Alcântara, apanhámos a Avenida de

Brasília no sentido de Cascais e comecei a suspeitar do sítio giro a que me
iria levar. Quando virou à direita na Avenida da Torre de Belém, tive a



certeza.
Abanei a cabeça profundamente descontente, ele ia tornar a minha

revelação ainda mais difícil, praticamente a rasar o insuportável.
Falei-lhe ao mesmo tempo que lhe fazia uma expressão suplicante, revisitar

tantas memórias ia ser arrasador.
− A sério, Ricardo? Em tua casa não. Peço-te, por favor, vamos a outro sítio

qualquer...
Fez-me um olhar reprovador quando eu disse «tua casa», depois inspirou

fundo como se me perdoasse e respondeu-me com um sorriso acolhedor.
− Agora já tenho tudo preparado.
Não argumentei mais, mas senti-me terrivelmente apreensiva enquanto ele

estacionava a carrinha na rua do meu antigo lar.
Só tinham passado seis meses desde que o tinha abandonado, mas pareceu-

me que tinham passado muitos mais quando transpus a porta, que abri e
fechei todos os dias durante sete anos da minha vida. Os primeiros, feliz e
apaixonada, os seguintes, numa obsessão crescente por uma gravidez.
Também contribuiu para a sensação de estranheza o facto de o Ricardo ter
feito obras, uma das paredes laterais da sala e a porta da cozinha tinham
desaparecido.
A parede onde antes estava o fogão tinha armários brancos lacados e um

frigorí�co com um estilo retro. O balcão com a janela que dava para o
jardim continuava para o centro da cozinha, onde fazia uma península com
um fogão novo e uma mesa alta de madeira clara.
O Ricardo tinha um dom, a remodelação estava espetacular. Por cima da

mesa pendiam três lâmpadas num candeeiro em metal e a parede ao lado
tinha prateleiras novas, uma delas com a nossa jarra cheia de miosótis azuis,
as �ores do nosso casamento e que simbolizavam amor verdadeiro.
O meu cérebro gritou-me que estava a meter-me numa cilada, mas o meu

coração só pensava em como ele era talentoso e das muitas vezes que lhe
disse que fazer as refeições todas na sala era pouco prático.
Quando o elogiei, encolheu os ombros a desvalorizar a sua obra.
− Tive de me entreter com alguma coisa enquanto estiveste fora...
A mesa alta em frente ao fogão estava preparada para receber duas pessoas,

ele fez uma vénia e puxou a segunda cadeira para eu me sentar.
Senti-me envergonhada comigo própria por o deixar continuar com todo

aquele esforço para me reconquistar, mas não disse nada e preparei-me para



subir para a cadeira.
Ele continuava a ler-me, porque percebeu que havia algo que me deixava

desconfortável.
− Se calhar preferias comer numa cadeira almofadada da sala?
Olhei-o desconcertada e retive o ar nos pulmões, a pensar no segredo que

escondia e que era quase impossível ele saber...
Ele continuou a falar num tom preocupado.
− Ainda te dói a perna, So�?
Deixei o ar sair, �z um gesto de negação e engoli em seco enquanto me

sentava.
Ele passou para o outro lado, tirou dois copos altos de um armário e uma

garrafa de vinho produzida na herdade do avô. Piscou-me o olho e pousou-a
em cima do balcão para que eu lesse o rótulo. Colheita de 2009, o ano do
nosso casamento.
Serviu o vinho e estendeu-me um copo com um sorriso lindo, que eu

conhecia bem e era uma promessa de memórias felizes.
− Ao teu regresso!
O meu cérebro gritou-me que eu não podia beber. O meu coração decidiu

que eu podia molhar os lábios para disfarçar e deixar o Ricardo continuar o
que tinha planeado. Estava curiosa e cheia de vontade de provar o que estava
na panela em cima do fogão... ele era tão mau como eu na cozinha.
Poisei o copo e ele olhou-me com ternura. Eu era fraca, muito fraca, e achei

que aquela beberricadela tinha valido os seus olhos contemplarem-me com
aquela emoção boa só mais aquela vez.
Ele inclinou a cabeça de lado por alguns momentos, como habitualmente

fazia quando me estava a ler os pensamentos, depois esfregou as mãos e
bateu duas palmas. Falou como se fosse o proprietário do estabelecimento, o
que em termos práticos era a verdade.
− Boa noite, minha menina. Hoje temos especialmente para si um menu de

degustação intitulado... – Abriu as mãos para fazer um pouco de suspense
antes do anúncio �nal. − Pratos preferidos da So�!
Não consegui evitar um sorriso lisonjeado e perguntar quais deles.
Ele �cou satisfeito com a minha curiosidade, fez um sorriso enigmático e

não respondeu.
Pousou uma frigideira em cima do balcão e começou a descascar alhos.
Fiquei a vê-lo atirar alhos e depois coentros para dentro da frigideira, regou



tudo com azeite e a seguir tirou um recipiente grande de um armário.
− Cadelinhas!
Enquanto ele cozinhava as cadelinhas, perguntei-lhe por novidades da

vizinhança e outros assuntos triviais. A�nal, aquela ideia de jantar tinha sido
uma boa opção, era mais fácil falarmos com ele entretido a tapar e a
destapar a frigideira, do que se estivéssemos sentados frente a frente num
restaurante chique.
Comemos as cadelinhas que ele tinha comprado no mercado de Alvalade e

a seguir ligou a placa onde estava a panela. Não aguentei mais, fui para o seu
lado e descobri que me ia fazer o arroz de lingueirão do Pardais, uma tasca
na Ajuda que para mim fazia o melhor arroz de lingueirão de Lisboa.
− Pediste a receita à dona Lucinda?
− Estás lá perto... Pedi-lhe para me fazer tudo exceto pôr o arroz. Ela não

queria, tive de dizer que tinhas voltado ferida de Moçambique e que te ia
fazer uma surpresa para te sentires melhor.
Imaginei que a dona Lucinda não devia ter cedido por pena dos meus

ferimentos, mas sim devido às suas maneiras gentis e ao seu olhar
esverdeado...
− Primeiro, pensei no bitoque sem bife do restaurante do teu pai, mas isso

implicava eu ter de estrelar o ovo e podia correr mal!
Sorriu com uma expressão insegura que me enterneceu.
Inspirei o cheiro a mar misturado com o refogado de tomate e talvez me

tenha esquecido das minhas intenções originais quando saí de casa.
− Tenho comido muitos bitoques sem bife do restaurante do meu pai nos

últimos tempos. Arroz de lingueirão do Pardais foi uma ótima escolha.
Desejei que o jantar durasse para sempre. Deliciei-me ao ouvi-lo falar sobre

os seus projetos sustentáveis, rir e brincar como há muito tempo ele não
fazia...
Aquele era o homem por quem eu me tinha apaixonado perdidamente, a

minha alma gémea, que me tinha dado o seu coração. Aquele era o homem
que depois disso tinha estado sempre ao meu lado durante dez anos, sem
condições nem reservas, o meu porto seguro, que me acarinhava nos dias
bons e nos dias maus...
Falei-lhe na terra avermelhada de Moringane, em como o céu parecia mais

perto, nas gentes boas e sorridentes, na Zubaida, nos meus outros alunos e
na Hermínia. Contei-lhe muitas coisas mas não tudo, camu�ei a parte do



Alex porque estava a gostar demasiado da noite e não quis estragar o
momento.
O olhar dele enquanto me ouvia encorajava-me a descrever-lhe as pessoas

maravilhosas que conheci, a sua simplicidade, a sua alegria, a sua pureza e o
seu talento para dançar e cantar.
Fiz-lhe um retrato detalhado da minha querida Zubaida, descrevi-lhe a

primeira vitória da equipa mista de futebol que a incentivei a criar e a minha
emoção quando ela marcou o golo da vitória. Contei-lhe como era boa a
comida da Joaquina e como a minha amiga Hermínia achou que eu era
louca, quando lhe perguntei pelas condições em que viviam os frangos que a
Joaquina servia no restaurante.
O Ricardo �cou encantado com as minhas peripécias, fazia-me perguntas e

repetiu várias vezes que adorava ter lá estado comigo.
− Era a última coisa que queria que �zesses, mas tu, So�, quando metes

uma coisa na cabeça... É impossível demover-te!
Mexeu-me nos cabelos, fez um sorriso que não foi muito completo e

suspeitei que talvez se tivesse lembrado de que lhe confessei ter estado com
outra pessoa, quando me ligou pela primeira vez.
− E o tiro na perna, como é que isso aconteceu? Liguei para a escola e

disseram-me que foste alvejada a salvar uma data de mulheres apanhadas
por tra�cantes de pessoas, mas não me explicaram como é que tinha
acontecido...
Encolhi-me instintivamente. Aquele era um assunto muito mais difícil de

abordar sem mencionar o Alex...
Ainda não me sentia preparada para con�ssões, estava a desfrutar do meu

chocolate child labour free preferido e a fazer festas na minha gata Stefani,
que entretanto tinha aparecido e saltado para o meu colo. Decidi ser vaga e
usar a versão resumida do meu irmão.
Quando acabei, ele não me perguntou mais pormenores, encarou-me com

uma expressão triste durante alguns segundos e repreendeu-me
brandamente.
− Podias ter morrido, So�. – Levou a cruz de prata aos lábios com os olhos

fechados e depois benzeu-se, um gesto que eu já o tinha visto fazer muitas
vezes, mas me emocionava sempre. – Que Deus me livre e guarde!
Primeiro, sorri-lhe, irracionalmente satisfeita por continuar a ser preciosa

para si. Depois, pela primeira vez desde que tinha descoberto que estava



grávida, senti desejo e algo mais que não me atrevi a nomear. Um
sentimento avassalador que me fez estremecer e recear pelo meu futuro.
O Ricardo retribui-me o sorriso, com os olhos brilhantes e carregados de

emoções boas que eu conhecia bem, algumas delas castas e outras nem por
isso. Eu sabia ver a diferença, conhecia aquele felino de cor e a volatilidade
das suas «disposições».
Tirou-me a gata do colo enquanto a recriminava por nunca lhe fazer

companhia e encarou-me con�ante.
− Anda comigo lá acima, So�. Tenho uma coisa para te mostrar.

Subimos as escadas e parámos em frente à porta fechada do nosso quarto.
Fiz-lhe um olhar recriminador, que durou muito pouco tempo porque ele

me tapou os olhos com uma das mãos.
− Ricardo, que disparate! – Protestei, mas não �z nada para o impedir de se

colocar atrás de mim e guiar-me para dentro do nosso antigo quarto.
Ouvi o barulho do interruptor e depois a sua voz ao meu ouvido.
− Pronta?
Estava muito curiosa, mas respondi numa voz desinteressada.
– Sim, Ricardo.
Ele tirou a mão da frente dos meus olhos como se me �zesse uma carícia,

repousou-a no meu ombro e manteve-se atrás de mim para eu apreciar a
surpresa. Uma cama de dossel, cheia de apontamentos românticos e digna
de um conto de fadas.
Fiquei estupefacta e ao mesmo tempo muito divertida.
− Pensei que achavas as camas de dossel uma pirosice, Ricardo!
Aproximou o peito das minhas costas, passou os braços à volta da minha

cintura e beijou-me no sítio onde me beijava sempre, uma pequena parte da
minha pele que estava adormecida desde janeiro mas que reagiu
imediatamente à carícia.
− E continuo a achar, mas se tu gostas, não me importo de dormir numa

todas as noites. Para te ter de volta encho a casa de cortinados às �ores,
ganeshas, espanta-espíritos de corda e penas, rendas, mandalas e todos os
artigos de gosto duvidoso que tu aprecias.
Senti o seu corpo cada vez mais junto do meu, ao mesmo tempo que me

sussurrava as palavras junto ao meu ouvido. Senti-me tonta, perdi a
capacidade de reação e tentei controlar o ritmo acelerado da minha



respiração.
− Gostas, So�?
− Gosto muito.
Inspirei fundo para tentar recuperar o meu equilíbrio, mas o aroma

familiar do seu a�ershave destabilizou-me ainda mais...
− Uma cama nova para um novo começo.
As suas palavras relembraram-me da nossa cama antiga e de que outra

mulher tinha dormido nela.
− Daquela vez aqui... foi a Mónica ou foi outra?
Pelo seu longo suspiro, percebi que a minha curiosidade o desagradava

profundamente, mas não se afastou um milímetro. Encostou os lábios aos
meus cabelos num movimento suave e suplicou num tom meigo.
− So�, não. Por favor, não...
Ouvi-lo suplicar comoveu-me, mas mesmo assim insisti.
− Não me vou zangar. Só quero saber. A incerteza faz-me pensar no

assunto, se souber quem era acho que deixo de tentar adivinhar...
Manteve-se atrás de mim na mesma posição.
− Foi a amiga do Tomás. Só estive com a Mónica aquela vez e com a amiga

do Tomás também só nessa noite. Não estive com absolutamente mais
nenhuma mulher sem ser nessas duas vezes.
Lembrei-me de que, quando descobri que ele tinha dormido com outra

mulher na nossa cama, eu já tinha assinado os papéis e pensava que éramos
divorciados. Só que não éramos, e eu estive muito mais que uma vez com o
Alex e engravidei...
Libertei-me dele, afastei os pensamentos perturbadores e aproximei-me da

cama. Toquei na colcha de renda branca e apreciei as almofadas com cores
vivas, às �ores e com passarinhos... Tudo aquilo, juntamente com o apanha-
pesadelos com penas coloridas que estava no sótão e ele pendurou na parede
por cima da cabeceira, era um atentado ao bom gosto clássico do Ricardo.
Eu não podia adorar mais.
Ele caminhou até um dos lados da cabeceira e acenderam-se várias

luzinhas, enroladas nas tábuas superiores.
Não pude conter uma gargalhada. Nunca, em toda a minha vida,

imaginaria que o Ricardo pudesse comprar uma cama assim. Abanei a
cabeça enquanto me ria, desconcertada e maravilhada ao mesmo tempo.
Ele sorriu com a minha reação, voltou para ao pé de mim e apontou com a



mão aberta na direção da sua composição decorativa fora de série.
− Fui sem medos, a dar tudo até ao �m do boho, do romântico e do hippie...
Acenei enquanto me perdia naqueles seus olhos como não havia outros

iguais.
− Foste mesmo! Isto é muito... inesperado!
Colocou-se atrás de mim outra vez, com a cabeça ao lado da minha e as

mãos nos meus ombros, como se também estivesse a apreciar a cama nova.
− A tua pirosice, So�... Não consigo viver sem ela!
Inspirou fundo e continuou num tom grave.
− Não consigo é viver sem ti. Consigo trabalhar, jogar ténis, sair à noite e ir

a festas. Mas se não te tiver comigo, não é viver. É só fazer coisas, umas atrás
das outras, para os dias se passarem até voltares para mim.
Senti os meus olhos a encherem-se de lágrimas e esforcei-me para que não

transbordassem.
O Ricardo apoiou as mãos na minha cintura e virou-me para si. O meu

corpo continuava a encaixar tão perfeitamente no dele...
Inspirou o ar atrás da minha orelha, beijou-me entre o canto do olho e os

cabelos e senti aquele pedaço da minha pele quente e a latejar... Depois
desceu os lábios pela minha face e recordei-me da sensação dos seus beijos,
que me tiravam completamente as forças como se me vencessem por dentro.
Tentei impedi-lo do inevitável.
− Ricardo, eu sou uma pessoa diferente da que era há seis meses. Já não sou

a So� que se foi embora.
Acariciou-me a face com os polegares enquanto os outros dedos me

tocavam no pescoço. Em todos os sítios onde a minha pele estava em
contacto com a sua, senti um calor intenso, que se alastrava ao meu peito e
me fazia querê-lo para mim.
− Eu também já não sou o Ricardo que tu conheceste. Nunca mais voltarei

a cometer o erro de estar com outra mulher que não sejas tu, a minha So�, a
quem dei o meu o coração na primeira manhã de 2008. Lembras-te?
Era impossível esquecer, continuava a ser uma das melhores memórias da

minha vida.
Eu perdi a coragem mas ele não, beijou-me os lábios com uma ternura

doce que contrastava com a �rmeza das mãos.
Tinha tanta saudade daqueles beijos, que era como se dependesse deles

para continuar a existir... O meu corpo queria-o tanto, que o raro ar que nos



dividia estava carregado daquela energia vibrante que era só nossa, que me
transcendia e dominava, única no Universo.
Apesar disso, houve um instante em que fui mais valente do que pensava e

tentei separar-me. O Ricardo percebeu-o, afastou os lábios mas continuou a
segurar-me na face. Os seus olhos nos meus, duas pedras preciosas que me
incendiavam a partir do meu centro.
− Peço-te por tudo o que há de mais sagrado, So�, volta para mim...
Antes de os seus lábios voltarem para os meus, eu já tinha desmoronado.
Era inato e mais forte que a minha razão. Resistir-lhe era como negar a

minha natureza ou lutar contra a minha sobrevivência.

Só voltei a tomar consciência da minha parte racional muito tempo depois,
quando o ouvi falar-me baixinho enquanto me depositava beijos leves no
ombro. Estávamos nus, deitados na cama pirosa que ele tinha comprado
para me impressionar. Eu de barriga para cima e com os olhos fechados. Ele
deitado de lado e encostado ao meu corpo, com uma mão possessiva no
meu ventre, onde ainda não se notava a nova vida que crescia dentro de
mim.
− Estás a dormir, So�?
Percebi que tinha feito uma grande asneira, mas não tinha condições de

elaborar frases nem de me mexer.
− Hum hum.
Ele riu-se do meu estado de inanição depois do prazer, afastou-se para

mexer em qualquer coisa no chão e depois aconchegou-se novamente ao
meu lado.
− Mandei uma mensagem à tua mãe a dizer que dormes cá, para ela não

�car preocupada.
− Hum hum.
Adormeci enquanto me deleitava com as suas carícias, a fantasiar que os

últimos anos da minha vida não tinham acontecido.
Tinha sido tudo um pesadelo.
Eu a�nal ainda tinha 29 anos, fui sempre feliz e engravidei do Ricardo

pouco depois de decidirmos ter um bebé.



Domingo, 23 de julho de 2017

Senti que era beijada entre a raiz dos cabelos e o canto do olho. Abri os olhos
e as minhas pulsações aceleraram com a constatação de que a sua presença
era real.
Vi-o sorrir e pousar ao meu lado um tabuleiro com duas chávenas de café,

sumos de laranja e os meus croissants preferidos, fabricados a três
quarteirões daquela casa.
Sentou-se na cama, fez-me uma festa nos cabelos e senti-me a mulher mais

especial do Universo.
− Sabes uma coisa, So�? A noite passada foi... Tu sabes como foi. – Fez uma

pausa e a sua expressão de felino satisfeito. – Mas ver-te aqui ao meu lado
quando acordei, ainda me fez mais feliz...
Não fui capaz de dizer nada e deixei-o abraçar-me enquanto mordia os

lábios com força. A seguir, tomámos o pequeno-almoço enquanto o Ricardo
me falava sobre a vida maravilhosa que íamos voltar a ter, bem como a sua
decisão de aceitar que eu �zesse o tratamento com óvulos de dadora.
Veio-me à ideia de como a minha querida Rita tinha muita razão, quando

me disse que a vida nunca é como planeamos. Eu tinha tentado tudo para
convencer aquele homem a deixar-me engravidar com óvulos de dadora,
mas ele só o tinha aceitado depois de eu já estar grávida por milagre, com os
meus óvulos, mas de outro homem.
Podia não lhe contar nada.
Podia dar-lhe uma grande novidade dentro de duas semanas. O Ricardo

não sabia como se contavam as datas da gravidez, não seria difícil enganá-lo.
Bastava ir acrescentando as semanas lentamente e depois o bebé nasceria
um pouco antes do tempo, só tinha de arranjar maneira de ir sozinha às
consultas com a Dra. Margarida e faria do meu marido um homem muito
feliz. Ele era um homem com uma fé inabalável e ia acreditar que as suas
preces �nalmente tinham sido atendidas.
Dez semanas era uma diferença grande, mas a data do parto era uma

estimativa e o Ricardo ia acreditar no que eu lhe dissesse.
− Porque é que não me dizes nada, So�?
Falei rapidamente antes que mudasse de ideias.



O Ricardo era um homem bom e amava-me. Eu também era uma mulher
boa, pelo menos na maior parte dos meus pensamentos.
− Estou grávida.
Ele pousou o copo no tabuleiro e encarou-me atónito.
− Como assim grávida?
Lembrei-me de um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida e

parafraseei o Dr. Álvaro.
− Assim como... de �car muito gorda porque tenho um �lho a crescer

dentro da barriga.
Fez uma careta de incompreensão e �cou em silêncio durante longos

segundos antes de me questionar.
− Fizeste mais tratamentos, lá em Moçambique?
Senti as batidas do meu coração na garganta e vacilei novamente. Podia

dizer-lhe que tinha feito um tratamento com embriões doados pouco antes
de ser ferida. Não tinha relatórios porque regressei à pressa e sem nenhuns
papéis.
− Não. Engravidei da maneira normal.
O Ricardo levantou-se num movimento súbito e percorreu o quarto em

círculos como um animal aprisionado.
A fantasia com que adormeci tinha acabado. Alcancei a minha roupa

interior e vesti-a.
− Como é que isso aconteceu?! Como?!
Retraí-me contra as almofadas e encolhi os ombros num gesto tímido,

demonstrativo de que ele sabia como as pessoas engravidavam.
− Foste para Moçambique e engravidaste do primeiro homem que te

apareceu? Foi isso?
Abracei os joelhos e respondi-lhe com di�culdade, tinha os lábios muito

secos e a voz falhava-me.
− Nunca pensei que fosse possível, depois de tudo o que tentámos...
Abanou a cabeça numa recriminação profunda e silenciosa, depois virou-se

de costas para mim e encostou a testa à parede.
− Se calhar o problema foi sempre meu.
Tentei ignorar o nó que me fechava a garganta. Falei aos solavancos, a

tentar conter os soluços e numa voz estranha que não reconhecia como
minha. Senti-me uma espectadora em choque, ao invés da personagem
principal.



− Claro que não, Ricardo. O problema foi sempre meu, foi uma espécie de
milagre o meu ovário ter funcionado de repente. Era muito difícil, mas pelos
vistos não era impossível...
Ele voltou-se de novo para mim e deu uma palmada forte na coluna da

cama.
− Eu sabia! Eu sabia que podia acontecer. Pedi a Deus tanto, mas mesmo

tanto para que tu engravidasses... – Parou de gritar e suspirou como se a
última palavra o tivesse deixado exausto. Sentou-se no extremo oposto da
cama e limpou as lágrimas antes de correrem. – E aconteceu. Só que não foi
comigo, foi com um homem qualquer.
Comecei também a chorar, não de arrependimento, porque não me podia

arrepender do que tinha vivido em Moçambique e culminado numa
gravidez, mas por assistir ao seu sofrimento.
− Eu também queria mais que qualquer outra coisa na vida ter tido um

�lho contigo Ricardo, mas não foi assim que aconteceu.
Destapou a cara, sem pudor que lhe visse os olhos a transbordar,

acusadores e carregados de ressentimento.
− Não foi assim que aconteceu por tua culpa, porque saíste de casa e foste

para Moçambique. Se tivesses �cado comigo, ERA EU o pai dessa criança e
não um cabrão de um gajo qualquer. Quem é ele?
Foi a primeira vez na minha vida que ouvi o Ricardo dizer palavrões

quando se dirigia a mim.
Não respondi e ele não insistiu, mas eu teria preferido mil vezes que tivesse

continuado aos gritos e se zangasse comigo, em vez do que fez. Baixou a
cabeça e cobriu a cara com as mãos. Ficou assim, sem me dizer mais nada e
a tentar ocultar-me toda a dor que sentia.
Vê-lo em silêncio e naquela posição de desespero, fez-me sentir

insuportavelmente infeliz. Deslizei pela cama, aproximei-me e tentei tocar-
lhe.
Afastou-se com uma �rmeza que não deixava margem para uma segunda

tentativa.
− Veste-te para eu te levar a casa, So�. Desta vez passaste todos os limites.



Terça-feira, 24 julho de 2017
Cova do Vapor

Liguei ao Ricardo no próprio dia e também no dia seguinte. Não me atendeu
nenhuma das vezes, mas na segunda-feira à noite mandou-me uma
mensagem.
«QUERO ENCONTRAR-ME CONTIGO PARA FALARMOS.»
Propus-lhe que nos encontrássemos na Cova do Vapor, a foz do rio Tejo na

margem sul, onde nos tínhamos reconciliado quando ele acabou o namoro
comigo porque tentei adiar o nosso casamento.
Após uma troca de mensagens telegrá�cas, combinámos às seis da tarde.
Estava tão nervosa que perdi a noção do tempo. Saí de casa atrasada e

cheguei dez minutos depois da hora marcada. Ele estava à minha espera,
encostado à porta do carro e com o olhar �xo na estrada.
Esperou que eu estacionasse, abriu a porta do passageiro e sentou-se ao

meu lado.
Não me cumprimentou nem olhou para mim, �xou o tablier e falou com

um tom grave.
− Conta-me.
Fiquei sem saber o que responder a uma pergunta tão vaga e a pensar se ele

a teria formulado assim porque lhe custava especi�cá-la...
− Conta-me como é que isto aconteceu, So�.
O que é que ele queria que eu lhe contasse? Como é que tinha

engravidado? Tive vontade de lhe dizer que tinha sido a fazer o mesmo que
ele tinha feito com a Mónica...
− Queres que te conte exatamente o quê, Ricardo?
Olhou-me pela primeira vez desde que tinha entrado no carro.
− Deixa-me relembrar-te de que ainda somos casados.
Defendi-me com um ataque...
− Deixa-me relembrar-te de que engravidei de outro homem porque achei

que já não éramos casados, por TUA culpa.
A minha frase tocou-lhe nalgum ponto crítico que o fez desabar. Deixou

cair a cabeça para trás num gesto derrotado e fechou os olhos.



− Há quanto tempo é que sabes?
Perguntou mais conciliador e eu respondi nos mesmos modos.
− Desde que me tiraram a bala da perna em Maputo. Fizeram-me uma

ecogra�a abdominal porque estava maldisposta e podia ter um traumatismo
no fígado.
Manteve-se com a cabeça encostada ao banco e os olhos fechados.
− Porque é que esperaste este tempo todo para me dizer?! E porque é que

foste para a cama comigo e me deixaste pensar que íamos salvar o nosso
casamento?!
Não consegui responder que não tinha resistido a ir para a cama com ele

porque o amava, e muito menos que, por momentos, tinha pensado enganá-
lo, para que assumisse a paternidade de um �lho que não lhe pertencia.
Abriu os olhos e virou-se na minha direção, desiludido e infeliz.
− Porquê, So�? Porquê?
Não lhe podia dizer a verdade, mas proferi palavras porque ele continuava

à espera de uma resposta.
− Desculpa, Ricardo.
Abanou a cabeça e falou-me num tom desolado.
− Não, So�, não te desculpo. Vamos divorciar-nos o mais depressa possível.
Limpei lágrimas que teimavam em sair, enchi-me de coragem e tentei

parecer o mais inteira possível.
− Sim. Vamos.
O ar dentro do carro �cou denso e irrespirável. Sentia-me em agonia e

despedaçada por dentro, só queria que aquilo acabasse depressa.
− Podemos usar aqueles papéis que deste ao meu pai para ser mais rápido.

Por mim, as coisas podem �car como estão lá.
Ouvi-o fazer uma imitação de uma gargalhada, mas que �cava muito

aquém. Eu conhecia o riso dele de cor e não tinha nada a ver com os sons
que tinha acabado de ouvir.
− Achas que se eu te lixar e �car com as nossas coisas todas me vou sentir

melhor? Achas mesmo?
Fiz um gesto de negação. Ele também devia estar a sentir-se sufocar, abriu

o seu vidro e o carro foi atravessado por uma brisa fresca que me ajudou a
recompor.
− Como é que vais fazer?
Olhei-o incrédula e ofendida, aquele não podia ser o meu marido Ricardo,



uma das pessoas mais crentes que eu conhecia e que tinha tido uma
discussão terrível comigo quando começámos a namorar, indignado por eu
ter votado a favor da legalização do aborto no referendo de 2007.
Levei as mãos à barriga num gesto protetor enquanto lhe gritava.
− Como é que vou fazer o quê, Ricardo? Vou ter o meu bebé! Que pergunta

estúpida é essa?
Ele pareceu desconcertado com a minha reação, abriu a porta e saiu do

carro. Depois voltou-se novamente para mim, com os olhos rasos de
lágrimas e os braços apoiados no tejadilho.
− Claro que vais ter o bebé! Endoideceste de vez?! Tu conheces-me muito

melhor que isto, So�! Em que monstro achas tu que me tornei? Perguntei-te
como é que vais fazer com o pai da criança? Tendo em conta o que se passou
entre nós no sábado, calculo que não estejam propriamente juntos...
Arrependi-me da minha avaliação precipitada. Admirei-o por ser sempre

�el às suas convicções, ao mesmo tempo que gemi internamente.
Falar-lhe no Alex era doloroso, mas não tinha alternativa. Apesar de estar a

chorar, tentei fazê-lo da forma mais neutra possível.
− Ah! Em relação a isso não vou fazer nada. Ele não quer saber. Vou criar o

meu bebé sozinha. – Sorri levemente ao dizer «meu bebé»,
independentemente das circunstâncias, emocionava-me sempre juntar
aquelas duas palavras, «meu» e «bebé». − Ele não quer ter �lhos, disse-mo
várias vezes.
O Ricardo voltou a sentar-se ao meu lado, mais calmo e complacente.
− Mas já lhe disseste que estás grávida? Uma coisa é dizer que não se quer

ter �lhos em teoria, outra é não querer saber deles depois de já existirem. A
maioria dos homens depois da surpresa inicial �cam contentes, mesmo que
não queiram �car com a mãe.
Ele não se tinha tornado num monstro, muito pelo contrário, continuava a

ser um dos melhores homens que conhecia, que tomava quase sempre
decisões nobres e para quem o meu bebé era um �lho que já existia.
− Acredito que sim, mas não é o caso do Alex. Quando lhe contei ele disse-

me que não lhe interessava e que se estava a cagar. E também para lhe fazer
o favor de não lhe ligar mais.
Vi-o fazer um esgar de repulsa antes de me questionar.
− Quem é essa besta-quadrada desse Alex?
Primeiro achei que era apropriado, mas depois lembrei-me de como o Alex



já tinha sido o meu serendipity, feito declarações de amor muito comoventes
e arriscado a vida por mim. Não lhe conseguia guardar rancor.
− É um agente da brigada antiterrorismo da Polícia Judiciária. Estava em

Moringane para apanhar a rede de trá�co humano que me raptou. Eles
usavam uma empresa de construção civil como fachada e ele estava
in�ltrado como técnico de segurança.
Ficámos os dois em silêncio durante algum tempo, mais do que o su�ciente

para que na minha cabeça se formassem desejos inconfessáveis.
− Então, ele é português?
− O que é que isso te interessa?
O Ricardo encolheu os ombros e olhou em frente com uma expressão

apática.
− Depois disto tudo, acho que tenho o direito de querer saber.
Não era completamente verdade, mas não tive forças para discutir com ele.
− O Alex é português e o pai dele também, mas a mãe é cabo-verdiana.
Abanou a cabeça várias vezes enquanto dizia impropérios, como «�lho da

mãe», «covarde» e «verme», dirigidos ao Alex. Quando se cansou de o
insultar, voltou a encarar-me mais controlado.
− Não te preocupes. Vou dar-te uma boa pensão, vais poder usá-la para vos

sustentar aos dois, a ti e ao bebé.
Tive vontade de lhe dizer que eu é que não queria continuar casada com ele

e que devia ter entregado os papéis no dia em que os assinei, em vez de me
telefonar para Moçambique a dizer que não queria viver sem mim, esperar-
me no aeroporto e pedir-me para voltar para casa.
Contive-me e respondi secamente.
− Nós vamos �car bem, Ricardo. Não precisamos de nenhuma pensão tua.

Trata do acordo de divórcio como achares melhor e não te preocupes com
mais nada.
Ele acenou a concordar com a minha decisão e contraiu os lábios numa

linha �na.
− Está bem. Vou falar com o doutor Leonel e aviso-te quando ele �zer um

novo acordo.
Logo a seguir despediu-se e foi-se embora sem sequer me dar um beijo.
Recriminei-me por ter fantasiado cenários ingénuos e solucei ao vê-lo

desaparecer. Senti um aperto no peito que me magoava tanto, que pensei
que o meu coração podia parar a qualquer momento.



Precisava de me acalmar para o bem do meu bebé. Ia pedir ajuda à minha
amiga querida que me amparava sempre nas alturas difíceis. Ela ia consolar-
me, insultar o Ricardo e con�rmar-me que eu �cava muito melhor sem ele.

Só me atendeu à segunda tentativa e depois de muitos toques.
− Acreditas que o Ricardo me perguntou se o Alex era português?
Ouvi-a fazer um rugido exasperado e depois impediu-me de continuar a

dar largas à minha indignação.
− So�, queres saber a verdade? Sim, acredito, mas não quero saber. Já não

tenho paciência para os teus dramas! Estou-me nas tintas para o que o
Ricardo te perguntou! Vocês têm falta é de preocupações reais! Se tivessem
oitocentas páginas do Heart Diseases para rever numa semana, já não se
punham com essas merdas! Tenho os dois miúdos em casa a dar cabo de
mim! A minha empregada resolveu ir ver a mãezinha que foi operada à
porra da vesícula e os meus sogros estão de férias na Escócia. Estão os dois
reformados, tinham tanta merda de semanas e tiveram de escolher esta,
precisamente uma semana antes do meu exame, para irem pinar no
estrangeiro e celebrar o aniversário do casamento. Deviam era preocupar-se
com o casamento do �lho, que não pina há duas semanas, está impossível de
aturar e a moer-me o juízo a toda a hora!
Ela já me tinha dito que lhe tinham mudado a data do exame de saída da

especialidade para dia 31 de julho, «para a fazerem sofrer até à última», mas
jamais imaginei que fosse motivo para tanto desespero.
Ela era uma boa cardiologista e nenhum exame iria mudar isso. Ela própria

já mo tinha dito várias vezes.
− Oh, Joana, não stresses tanto com a porcaria do exame. Até já te disseram

que te faziam um contrato no teu hospital. Além do mais, já deves saber isso
tudo...
As minhas palavras, cujo objetivo eram acalmá-la, tiveram exatamente o

efeito contrário. Ela desatou aos gritos, a falar muito depressa e furiosa
comigo.
− Claro que não sei! És tão ingénua, So�! É humanamente impossível saber

tudo e há gajos que adoram ser júris dos exames, para se sentirem
importantes a fazerem perguntas estúpidas, sobre uma merda qualquer que
não interessa para nada e que tu nunca pensaste que alguém inteligente
achasse relevante! Só para te fazerem de imbecil, enquanto alimentam os



seus egos frustrados por não serem diretores de um estaminé qualquer.
Gritou-me como se os júris fazerem perguntas estúpidas fosse culpa minha.

O estudo em excesso tinha-lhe fritado o cérebro e ela estava a delirar.
− E estás a estudar com os meninos aí em casa?
Rosnou como se fosse uma fera prestes a atacar.
− A estudar?! Isso queria eu! No único dia em que peço aos meus �lhos

para se entreterem um bocadinho sozinhos e lhes digo que era mesmo
importante para mim, não fazem outra coisa senão gritarem e baterem-se
um ao outro a toda a hora!
Estava tão desaustinada que nem me atrevi a dizer-lhe que os meninos

deviam estar a sentir a sua ansiedade. Limitei-me a informá-la de que
chegava a sua casa em cinco minutos.
− Nem penses, So�! Escusas de pensar que vens para aqui falar sobre o que

o Ricardo disse ou não disse. Hoje não tenho tempo para a tua telenovela!
Perdi a paciência e respondi-lhe no mesmo tom enraivecido.
− Eu não quero falar contigo sobre a minha telenovela, só quero salvar o

meu a�lhado e o irmão de ti, sua tresloucada! Vou buscá-los agora mesmo.
Diz-lhes que a tia So� os vai levar para umas miniférias, longe da mãe
completamente doida!

Quando cheguei a sua casa, ela abriu-me a porta com um sorriso
envergonhado. Estava com uma cara péssima, olheiras enormes e vestida
exatamente como tinha saído da cama.
Os meninos apareceram logo atrás dela e �zeram-me uma grande festa,

muito satisfeitos com a ideia de irem passar férias comigo.
Pedi-lhes para escolherem alguns brinquedos e fui ajudar a Joana a fazer-

lhes a mala, enquanto a tentava chamar à razão sobre a falta de sentido do
seu desespero.
− Se sabes tudo o que é importante, porque te estás a matar por causa de

uma pergunta insigni�cante que não vais saber responder? O que é que vai
mudar? Em vez de teres 19,8 tens 19,5? É assim tão importante para ti?
Sempre foste competitiva, mas isto é estupidez pura! Digo-te mais, rasa a
loucura...
Ela fechou os dois punhos e deu um grito.
− Ah! Não podes compreender, So�! Não é a nota em si que é importante, é

o facto de �carmos seriados... Se aquele idiota chapado do Mário Abrantes



do hospital de Coimbra, que tem a mania e faz exame comigo, tiver melhor
nota que eu, vou �car muito irritada! Só tens um dia para mostrares o que
vales!
Devo ter olhado para ela com uma expressão de incompreensão total,

porque ela desistiu de me explicar e atirou-se para cima da cama.
− Tens razão, eu sei que é uma anormalidade, mas toda a gente passa por

isto...
Sentei-me ao seu lado e tentei animá-la.
− Fico contente por ao menos teres a noção de como é estúpido... Isso

mostra que ainda tens algumas capacidades de autocrítica e que poderás
voltar a ser uma pessoa normal daqui a cinco dias...
Ela pareceu-me a voltar a si, porque fez uma careta sorridente enquanto me

tentava bater com um peluche da Patrulha Pata, que o Gonçalito de certeza
ia querer levar.
Acabámos de fazer as malas dos meninos e tentei entusiasmá-los. Não

queria levá-los contrariados e o António estava com medo de ter saudades
da mãe.
− Vai ser o máximo, António! Amanhã vamos para Beja. A casa da avó

Luísa é perfeita para brincarmos às escondidas e podemos tomar banhocas
na Mina de São Domingos.
O António perguntou-me quando voltaria, ao mesmo tempo que tentava

encaixar um carro de polícia enorme dentro da mala e amarrotava a roupa
toda.
Olhei para a Joana pelo canto do olho, de pijama e com o cabelo oleoso.
− Assim que a mamã �zer o exame importante e recuperar a sanidade

mental.
Ela deu uma gargalhada alta como já não devia dar há algum tempo,

ajoelhou-se para abraçar os meninos e desatou a dar-lhes beijos atrás de
beijos. Quando se deu por satisfeita de os beijocar, foi a minha vez de
receber um abraço.
− Obrigada por me �cares com eles, So�. Estou quase a descompensar.
Não resisti a dizer-lhe a verdade.
− Quase? Já passaste essa fase e não deste por isso... − Ela franziu o

sobrolho numa expressão de desacordo, como se não estivesse
completamente descontrolada ao telefone meia hora antes. − E por favor
lava-me essa cabeça. Podes ser a médica mais sabichona do mundo, mas esse



cabelo onde dá para fritar um quilo de batatas tira-te a credibilidade toda. O
júri nem te vai ouvir, só se vai focar nessa oleosidade brilhante no cimo da
tua cabeça...
Ela fez-me uma careta, ofendida com excesso de sinceridade.
− Ah! Ah! Ah! Para tua informação, já marquei cabeleiro e manicura para a

véspera do exame. Vou completa e absolutamente impecável da cabeça aos
pés!
Franzi o nariz enquanto ela acariciava os cabelos curtos. Tinha direito de a

espicaçar, era a minha pequena vingança por ela me ter gozado com o facto
de eu ter «curtido com a black mamba» enquanto era casada.
− E até lá, vais andar assim em frente ao Fred? É a tua estratégia para ele

não querer pinar e te roubar meia hora ao estudo das coisas que não são
importantes?
Revirou os olhos e respondeu-me autoritária.
− Adeus, So�!

Desceu connosco, sem se preocupar que os vizinhos a vissem na �gura em
que estava, para montar as duas cadeirinhas dos miúdos no meu carro, uma
tarefa extremamente complicada e que eu jamais teria conseguido fazer
sozinha. Depois de lhes apertar os cintos ultrasseguros e de os beijar outra
vez, voltou para casa a correr, não sei se para ir estudar coisas que não eram
importantes, ou se para tomar um banho e mudar de roupa antes de o Fred
chegar.



Beja

Conforme prometi, no dia seguinte abalámos (eu adorava o verbo «abalar» e
a forma como a minha avó o pronunciava) para Beja.
Comprei uma piscina insu�ável, montei-a no jardim enquanto os meninos

saltavam de excitação e passámos horas a �o lá dentro. Foram dias alegres,
que me �zeram sentir cada vez mais otimista.
No domingo, houve um momento em que me apoiei na borda insu�ável da

minipiscina e soube que ia �car bem.
Os segredos e as con�ssões dolorosas tinham acabado. As duas índias da

minha tribo estavam comigo, a observarem-nos do alpendre, havia um bebé
a crescer na minha barriga, estava a ouvir as gargalhadas dos meninos, a
água estava a uma temperatura perfeita e o frigorí�co cheio de gelados.
A partir dali, só ia fazer o que me apetecesse.
Ia criar o meu �lho à minha maneira e viver sem dar satisfações a ninguém,

seria uma mulher independente e inspiradora como idealizei na
adolescência.

A Joana ligou na segunda-feira à noite, a anunciar que tinha obtido a
magní�ca classi�cação de 19,8, duas décimas a mais que o outro médico que
tinha a mania.
Estava a sofrer com saudades dos �lhos e arrependida por não lhes ter

dado atenção nos últimos tempos. A�nal, toda aquela preocupação doentia
não tinha valido a pena, o júri tinha sido muito razoável nas perguntas.
Sosseguei-a e disse-lhe para aproveitar para descansar, os meninos estavam

muito satisfeitos e já me tinham pedido para �car mais dias na casa da avó
Luísa.
As minhas palavras foram em vão, porque ela chegou a Beja na manhã

seguinte, ainda não eram nove horas. Levámos os meninos à praia �uvial da
Mina de São Domingos e quando voltámos propus-lhe �car a passar a noite,
para ela não conduzir cansada e porque estava a adorar tê-la comigo.

Às três da manhã estávamos as duas na risota no alpendre, eu a beber chá
de menta e ela vinho, uma das últimas garrafas Fonte da Luz DOC que o



Ricardo tinha trazido para a minha avó.
− O vinho é muito bom, So�. Mesmo depois de te divorciares acho que

podias continuar a comprá-lo...
Garanti-lhe que nunca mais na vida beberia o vinho do avô do Ricardo,

mas ela não me levou a sério.
− Não acredito... tu não és nada rancorosa! Aliás, deves ser das

perdoadoras mais rápidas que conheço! Eu e o Henrique nunca nos vamos
esquecer que perdoaste ao Daniel Silvestre, NO PRÓPRIO DIA em que ele
nos denunciou por termos colado o apagador no cimo do quadro...
Desatámos às gargalhadas, com a lembrança da nossa stôra de Geogra�a do

oitavo ano, gorducha e semianã, a dar saltinhos para tentar chegar ao
apagador...
− Por falar em perdoar, So�... Peço desculpa por ter sido bruta contigo e ter

dito que não tinha paciência para as tuas telenovelas.
Fiquei agradavelmente surpreendida, era muito raro aquela criatura

assumir os erros e pedir desculpa.
− Desculpas aceites. Sabes uma coisa, Joana? Até acho que foi mesmo o que

eu precisava de ouvir, para relativizar e quebrar este ciclo de drama... – Fiz
uma careta teatral antes de continuar. − Vou ter um �lho, que era o meu
maior desejo! Tenho saúde, família e amigos maravilhosos. E em vez de estar
contente, estava a caminho de me tornar numa chata insuportável! Até foi
bom teres sido bruta! E também foi ótimo estares a descompensar e eu ter
trazido os meninos, fartei-me de brincar com eles e nem tive tempo para
pensar no que o Ricardo disse ou fez... Já não quero saber disso para nada!
Ela sorriu enquanto me �tava com uma expressão avaliadora.
− Tu estás mesmo bem, não estás, So�?
Acariciei a minha barriga ainda quase plana.
− Sim. Estou. Olha lá, não achas que a minha barriga já devia estar maior?
A Joana riu-se da minha urgência em �car barriguda.
− Não te preocupes, não tarda vais ter uma barriga enorme cheia de estrias

e os pés vão-te inchar até parecerem os de um hipopótamo... – Tirou-me o
xaile da minha avó para me examinar melhor, puxou-me o decote da T-shirt
para baixo e continuou num tom ainda mais brincalhão. – Olha, olha! As
mamas já te cresceram, So�. Tu não eras assim...
Enquanto eu evidenciava o volume extra das minhas maminhas, ela

encarou-me benevolente.



− Fico muito feliz por estares a aceitar tão bem a tua telenovela.
Suspirei e tirei um biscoito de limão do cestinho em cima da mesa.
− Não te vou mentir, gostava de ter engravidado do Ricardo durante o

nosso casamento. Também preferia que o Alex tivesse uma atitude diferente
e não me destratasse daquela maneira, mas não foi assim que aconteceu e
como sou uma perdoadora rápida... – Fiz-lhe um sorriso cúmplice. Ao
contrário da minha amiga, eu achava que ser uma perdoadora rápida era
uma qualidade. − Já �z as pazes com o Universo...
Olhei para as estrelas, trinquei o meu biscoito e continuei.
− Não ser casada com o Ricardo vai ser bom noutros aspetos. Acabei de

recusar o convite de uma amiga dele para o batizado do �lho, sem
pestanejar! Nem pensei por um milésimo de segundo se parecia mal! Vou
curtir a minha gravidez, ser apaparicada pela minha família, divertir-me
com os meus amigos...
O grilo falante que a Joana tinha dentro dela, sem �ltro devido à meia

garrafa vinho, não resistiu a ser inconveniente.
− Encontrar outra pessoa...
Fiz um esgar de desacordo e revirei os olhos.
− Estás doida! Não, não. Esquece! Estou preparada para tudo o que a vida

tenha para me oferecer em todos os campos, menos esse. Nunca mais quero
saber de complicações amorosas na minha vida. Quero �car sozinha e em
paz com o meu �lhinho querido.
A Joana deu mais um gole no seu copo de vinho, �tou-me com uma

expressão avaliadora e um sorriso trocista...
− Claro que sim. Nunca mais na vida... Por falar nisso, conta-me outra vez

a tua conversa com o Ricardo na Cova do Vapor...



6 de agosto 2017
12 �������

Acordei com o toque do meu telemóvel. Corri em direção à cozinha a
pensar que me estavam a ligar para con�rmar a ecogra�a das 12 semanas.
Tinha sido muito complicado arranjar aquela vaga. Quase todos os
ecogra�stas que a Dra. Margarida me tinha recomendado estavam de férias
ou com as agendas cheias.
− Olá, minha querida! Já recuperou da sua perninha? Pergunte-me quem é

a nova diretora da nossa escola primária de Moringane que precisa de
recrutar um novo elemento?
A�nal, era a Rita, que eu tinha substituído durante cinco meses, para que

os seus alunos não �cassem sem professora e corressem o risco de se perder
para o trabalho infantil em Moçambique, a sua principal preocupação por
ter de vir ao IPO tratar o seu «nódulozito» na mama.
− Arranjo-lhe uma casa ao lado da minha e continua com a mesma

turma...
Interrompi-a para lhe contar que tinha engravidado em Moringane, quem

era o pai e como me tinha dito que não queria saber.
Como sempre, a minha querida amiga via sempre o melhor lado da vida e

terminou a chamada com palavras que me sossegaram o espírito.
− Estou felicíssima por si e por essa criança sortuda que a vai ter como

mãe. Beijinhos, minha querida, depois ligo para saber como correu a
ecogra�a!

A Dra. Cristiana era uma ecogra�sta muito sisuda. Terminou o exame e
comunicou-me que estava tudo bem, para não estar tão stressada e
aproveitar a gravidez.
Justi�quei a minha ansiedade com o facto de aquele bebé ter sido quase um

milagre e ela falou-me num tom mais caloroso.
− Que bom que foi um milagre. Mais um motivo para �car tranquila... Para

preocupados estamos cá nós de bata branca, a função das grávidas é relaxar.
É por isso que a natureza é sábia e vos enche de progesterona!
O ponto de vista da Dra. Cristiana fazia sentido.



Deixei a progesterona fazer efeito e saí da clínica imersa numa serenidade
boa, que me dava vontade de comer um doce da casa do nosso restaurante,
com um acrescento de morangos e chantilly.
Estava a terminar a minha sobremesa personalizada quando a Rita me

ligou outra vez, para saber novidades do «pequenino gerado em Moringane»
e surpreender-me com a sua generosidade.
− Tive uma grande ideia, So�. Tratou tão bem desta casinha quando cá

esteve, que faço questão que use a minha casa em Campo de Ourique.
Empresto-lha até quando quiser. Fica a cinco minutos a pé do colégio e não
tem de passar a ponte todos os dias.
Agradeci de coração, mas recusei porque gostava de viver com os meus

pais.
− Claro que gosta, mas durante a semana era mais prático �car na minha

casa e depois ia ter com os seus pais ao �m de semana. Uma casa sem
ninguém é um desperdício tremendo...
Nesse ponto eu também concordava.
− Pois é, Rita. Porque não a aluga? Podia fazer um bom dinheiro, as rendas

em Lisboa estão caríssimas...
Ela respondeu-me num tom irónico mas adorável.
− Pois é, e eu preciso imenso de dinheiro, porque há muitas lojas, aqui em

Moringane, com uma data de coisas que eu quero comprar...
Senti saudades da banca do senhor Vitorino, que me tratava sempre tão

bem, com os seus modos tranquilos e um sorriso acolhedor.
− Mas pode gastá-lo quando vier a Portugal, vai até às Amoreiras e renova

o guarda-roupa!
Ouvia-a dar um gritinho de desprezo pela minha sugestão.
− Como se eu tivesse paciência para fazer um disparate desses! So�, faça-

me a vontade, deixe-me retribuir o que fez por mim, não imagina o
descanso que foi ir tratar-me sabendo que �cava com os meus alunos... Sabe
uma coisa? Esse tal Universo de que está sempre a falar, acabou de me dizer
para lhe oferecer a minha casa! Não pode dizer que não ao Universo, ele �ca
zangado e atira-nos com meteoritos...
Enquanto ela brincava com as minhas tendências budistas, eu ponderava

em como a oferta era tentadora... Podia �car em Lisboa durante a semana a
fazer programas com a Vera, e ir para a margem sul aos �ns de semana.
Seria ter o melhor dos dois mundos!



Aceitei desde que ela me deixasse pagar todas as despesas e �quei
emocionada com o seu entusiasmo.
− Vou dar-lhe a morada da minha irmã para ir buscar as chaves! Que ideia

tão boa que eu tive!
Ouvia-a rir com um som agudo cristalino e não resisti a dizer-lhe que, de

todo o Universo, ela era uma das minhas pessoas preferidas.

A casa da Rita �cava numa zona de Campo de Ourique cheia de vida e
mesmo ao pé do jardim da Parada. Era um apartamento com três quartos e
áreas generosas, decorado exatamente como quando lá tinha ido pela
primeira vez, pouco depois do início do ano letivo de 2008.
Foi bom rever os seus sofás clássicos beges com ramagens azuis, a mobília

de mogno da sala e as estantes apinhadas de livros. Deitei-me na cama com
uma colcha �orida do quarto de hóspedes e a sensação foi surpreendente,
assim como se tivesse voltado para a «minha» casa de Moringane, mas numa
versão muito melhorada.
Gostava de morar com os meus pais, mas ter um espaço só para mim

também era recompensador e decidi passar uns dias em Campo de Ourique.
Pedi à Vera para me ajudar, �z limpezas, levei roupas e guarneci a despensa
para fazer face aos apetites ocasionalmente desenfreados de uma grávida
bastante gulosa.



18 de agosto de 2017
14 �������

Estava com uma toalha enrolada à volta do cabelo molhado e em frente ao
espelho, a lamentar um conjunto de borbulhas na testa como não me
lembrava de ter desde os quinze anos. O meu telefone tocou, tirei-o da
mochila aos meus pés e engoli em seco.
Não tinha voltado a falar com ele desde o nosso encontro na Cova do

Vapor e a última coisa que queria era voltar a fazê-lo com audiência. No
entanto, como não fui só eu que vi que era ele, achei que não tinha
escapatória e atendi-o.
− Preciso de falar contigo, So�. Hoje vou a uma festa na herdade da Aroeira

e de caminho passo na casa dos teus pais.
− Pensava que estavas na Praia da Luz...
− Já fui e já voltei, tinha muito trabalho no atelier.
Achei muito estranho ele ter �cado tão pouco tempo na Praia da Luz.

Normalmente, nunca �cávamos menos de três semanas...
− Aviso-te quando estiver a sair daqui, mas devo chegar por volta das cinco

e meia.
− Eu não estou em casa, Ricardo.
− Está bem, posso fazer um bocado de tempo antes de sair. A que horas

chegas?
Quem lhe respondeu não fui eu, foi um bichinho maldoso que vivia dentro

de mim e que as hormonas ainda não tinham conseguido aplacar.
− Eu já não estou a morar em casa dos meus pais.
Arrependi-me no segundo a seguir, quando o meu futuro ex-marido, até ali

calmo e educado, me questionou num tom enervado.
− Então, estás onde?
− No cabeleireiro. Vim à Liliana cortar as pontas.
Estava a pôr-me nita, tinha combinado ir jantar fora com a Vera mais umas

colegas nossas e depois talvez fosse dar um pezinho de dança no Lux. Era a
verdade, mas não a resposta à sua pergunta.
− E não me dizias nada? Estás a morar onde? A viver com quem? Não

brinques mais comigo nem me faças de parvo, So�! Sabes perfeitamente que



ainda somos casados!
Fiquei calada sem conseguir responder, arrependida da provocação inútil,

mas ao mesmo tempo estupidamente satisfeita com sua a reação. O meu
cérebro continuava a não funcionar bem quando interagia com aquele
homem.
Após um longo momento de silêncio, ele voltou a falar, num tom baixo mas

muito decidido.
− Isto não vai �car assim. Vou sair daqui agora mesmo, vou buscar-te à

Liliana e vamos os dois diretos ao escritório do doutor Leonel. Se te
despachares antes de eu chegar não saias daí, porque vamos resolver esta
palhaçada hoje. E vamos resolvê-la depressa porque eu já não aguento mais.
− Estás doido, Ricardo?
Respondeu-me depois de uma expiração forçada, com um acento

desiludido e de frustração.
− Se calhar estou, não sei. E também não sei o que se passa contigo, mas

acho que não mereço o que me estás a fazer.
− Ricardo, espera.
− Não, não vou esperar nem mais um minuto. Estou a pegar nas chaves do

carro e vou sair agora do atelier. Até já.
Chegou vinte minutos depois, cumprimentou a Liliana com um sorriso

cordial e sentou-se no sofá do salão enquanto ela me secava o cabelo.
Recriminei-me mentalmente por ter causado aquela situação ao ver o seu

re�exo, com os braços cruzados numa postura tensa. Continuava com a
mesma compleição atlética, mas parecia mais magro, os seus cabelos
castanho-claros estavam mais desarranjados do que o habitual e o olhar sem
brilho. Era a imagem do desalento.
Quando a Liliana anunciou que eu estava pronta, �quei sem saber como

me comportar. Ele veio ao meu encontro e tentou disfarçar o meu embaraço,
deu-me um beijo na face e disse algo sobre o meu cabelo ter �cado bonito.
Saí do cabeleireiro com a certeza de que tinham �cado a comentar sobre

nós. Para quem gostava tanto de manter as aparências, o Ricardo tinha
acabado de fazer uma cena que ia ser motivo de falatório no Lili & Inês
durante vários dias.
Caminhei até ao seu carro a pensar no que haveria de dizer. Se lhe contasse

que estava a morar sozinha, e não com outro homem, ia parecer que tinha
tentado fazer-lhe ciúmes ou queria evitar ir ao escritório do Dr. Leonel



assinar os papéis do divórcio.
Dei voltas à minha cabeça, a tentar decidir a melhor estratégia para lhe

explicar que estava a passar alguns dias na casa da Rita mas que devíamos
assinar o divórcio na mesma. Não estava a ser fácil. O meu cérebro,
habitualmente rápido e multipensador, devia estar a sofrer os efeitos
secundários de ter �cado curada das insónias.
Assim que entrámos no carro, o Ricardo impediu-me de tomar a iniciativa

da conversa.
− Então? A�nal o polícia já quer o �lho, é? Chamou-te e tu foste a correr

para casa dele. Foi isso que aconteceu, não foi?
Olhei em frente e respondi com �rmeza.
− Não, Ricardo, não foi.
Ele abanou a cabeça e fez um esgar que era uma imitação de sorriso, que

não tinha nada que ver com o seu sorriso verdadeiro, que lhe iluminava os
olhos e me aquecia por dentro.
− Claro que não foi. Tu és muito orgulhosa. Ele deve ter dito que estava

fora de si e pedido muitas desculpas. E a ele perdoaste-lhe, claro! Só a mim é
que não me podias perdoar nada!
Olhei-o e percebi que estava a sofrer. Vê-lo assim fez com que me

corressem lágrimas gordas por ambas as faces, arrependida pelo sofrimento
desnecessário que a minha atitude parva lhe tinha causado, que se somava a
todo o sofrimento «necessário» que a minha gravidez representava.
− Estou a viver em casa da professora Rita em Campo de Ourique. Ela

emprestou-me a casa quando soube que eu estava grávida. Fez muita
questão e eu aceitei porque �ca a cinco minutos a pé do colégio e vai dar-me
jeito quando começarem as aulas.
Acenou a digerir a informação e conduziu em silêncio durante algum

tempo. Pela forma como os seus lábios se transformaram numa linha �na,
pareceu-me que estava envergonhado pela cena de ciúmes.
− A Rita Melo emprestou-te a casa? Assim do nada?
Sorri ao pensar na minha querida Rita e nos seus motivos.
− Do nada não. Emprestou-me porque gosta de mim, �cou agradecida por

eu ter ido substituí-la quando veio para Portugal e eu tratei muito bem da
sua casa em Moçambique enquanto lá estive...
O Ricardo falava-me num tom cada vez mais sereno, e a minha mente não

resistiu a relacionar essa mudança com o facto de ele ter �cado aliviado por



eu não estar a morar com outro homem.
− Sim, mas podia alugar, um apartamento no centro de Lisboa ia render-

lhe no mínimo mil euros por mês.
Respondi-lhe com as palavras sábias daquela pessoa fora de série que eu

tinha a sorte de ter na minha vida.
− Ela não precisa de dinheiro, não há muita coisa para comprar em

Moringane e é lá que ela se sente feliz.
Ele estacionou o carro ao pé da Avenida Elias Garcia e apercebi-me de que

estávamos quase em frente ao atelier.
− E tu, era lá que te sentias mais feliz?
O seu tom desolado emocionou-me profundamente e tive de me esforçar

para não voltar a chorar.
− Não, Ricardo, não era. O escritório do doutor Leonel é aqui?
− Não. Ele está de férias. Então? Onde é que foi que te sentiste mais feliz?
Depois da quase-mentira ele merecia saber a verdade. Primeiro, pensei em

Bali, mas depois lembrei-me de tantos dias normais que tinham sido ainda
mais extraordinários.
− No Restelo.
Mordeu os lábios ao ouvir a minha resposta. A seguir olhou-me como se

me recriminasse pela escolha franca e também pela impossibilidade de
voltarmos ao nosso passado.
− Anda. Vamos ao atelier. A Rosarinho pediu-me para falar contigo e não

tenho nada para fazer até às cinco da tarde.
Não me mexi, limitei-me a respirar fundo enquanto olhava em frente para

me acalmar.
O Ricardo aproximou-se, fez-me festas no cabelo e falou-me num tom

afetuoso.
− Desculpa ter-te dito que foste a correr quando ele te chamou. Fiquei um

bocado descontrolado e não devia ter agido assim.
Continuei a �tar o carro estacionado à nossa frente, com o coração

acelerado pelas suas carícias e sem saber o que fazer.
− Anda lá, So�. Preciso mesmo de falar contigo.
Tentei não pensar no impacto que a sua voz terna continuava a ter em

mim. Voltei a passar as mãos pelas maçãs do rosto, num gesto inconsciente
para o deixar mais apresentável, abri a porta do carro e �z o que me pediu.



O atelier do Ricardo continuava igual, luminoso e cheio de estilo, a
prancheta branca moderna cheia de projetos ao lado da secretária nórdica, a
contrastar com o móvel antigo de madeira avermelhada, que ele usava como
bar e onde tinha um gira-discos vintage que ainda funcionava.
Sentei-me no sofá grande cinzento e mantive-me em silêncio enquanto ele

abria o móvel para tirar uma garrafa de whisky. Não me consegui controlar e
atormentei-me com pensamentos masoquistas, tentando descobrir se o LP
Blue Hawai do Elvis ainda estaria no mesmo sítio.
Quando o Ricardo precisava de �car a trabalhar nalgum projeto atrasado

pela noite dentro, eu gostava de aparecer de surpresa com comida chinesa.
Depois dos crepes e do chop suey, por muito atarefado que ele estivesse,
queria sempre «sobremesa», muitas vezes ao som do «Can´t Help Falling in
Love», a música que me tinha dedicado no nosso casamento.
Acariciei o tecido suave por baixo de mim, como se ele também fosse

responsável pelos instantes perfeitos que ali tinha vivido. Deitada naquele
exato sofá, vestida com uma camisa a cheirar a a�ershave, com o olhar
sonolento alternando entre o per�l do Ricardo em frente à prancheta e os
plátanos que se viam da janela.
Fui despertada das minhas divagações nostálgicas por uma mão pousada

no meu ombro.
− So�? − Levantei a cabeça para o encarar. – Não me respondeste se queres

uma água? Sem ser alcoólico é só o que tenho...
− Deixa estar. Obrigada.
Esforcei-me por expulsar as lembranças perturbadoras. Ele derramou

whisky para um copo e sentou-se na secretária, deu um golo grande e rodou
os ombros como se precisasse de aliviar a tensão.
− A Rosarinho ligou-me há uma semana. Está muito triste por teres

recusado o convite para o batizado do Pedrinho. Não podes ou não queres
ir?
Eu também me senti mais relaxada, por saber que o assunto da conversa

que ele precisava ter comigo era eu ter declinado o convite da Rosarinho.
− Não quero ir. A Rosarinho é tua amiga de infância, acho que faz mais

sentido seres tu a ir.
Ele deu outro golo na bebida antes de responder, depois encarou-me com

um meio sorriso de quem já estava à espera da resposta.
− Faz mais sentido para ti. Para a Rosarinho não. Quando falou comigo



deu-me subtilmente a entender que «se só pudesse ir um de nós», devido a
«algum problema pessoal», ela preferia que fosses tu. Conhece-me há mais
tempo, mas aparentemente está em dívida contigo por ter engravidado, não
percebi muito bem porquê.
O Ricardo fez um pequeno discurso sobre sermos pessoas civilizadas e de

não haver necessidade de colocar a Rosarinho na posição de ter de
prescindir de um de nós e alimentar os rumores que corriam sobre a nossa
«situação». Eu não ouvi nem metade. Estava muito mais interessada na
moldura de madeira em cima da sua secretária, e no facto de ser impossível
ver se a imagem que estava virada para ele ainda era a mesma. Eu, a preto e
branco, enrolada numa toalha de praia, com o cabelo molhado revolto pelo
vento e a rir-me desalmadamente.
O que para mim era um retrato banal de uma tonta desgrenhada, para ele

era um dos ex-líbris das suas fotogra�as. Tinha sido tirada nas nossas férias
com a sua família na Praia da Luz, no verão antes de começar a minha
«batalha pela fertilidade».
No �nal da tarde fomos dar um passeio até à Rocha Negra e ele levou a

máquina fotográ�ca. Ao contrário do que era habitual, a água do mar não
estava fria e resolvemos dar um mergulho. Sozinhos e longe da azáfama dos
toldos, aproveitámos para namorar um bocadinho e achei que era uma boa
ideia tirar o fato de banho. Ele também achou, até que eu, distraída com os
seus carinhos, deixei o fato de banho escapar-me da mão quando uma onda
mais forte me apanhou desprevenida.
Os carinhos �caram por ali porque o Ricardo �cou completamente doido.

Dava mergulhos atrás de mergulhos à procura do meu fato de banho e
sempre que vinha à tona recriminava-me, meio sério e meio a brincar, por
eu ter despido o fato de banho, por tê-lo perdido e por não o ajudar a
procurar.
Eu só me ria, da sua azáfama e dos seus sermões, antes de submergir para

mais uma busca subaquática.
Ele acabou por desistir e foi a correr ao toldo buscar uma toalha. Voltou em

tempo recorde, com a toalha fúcsia extragrande da mãe, com que me cobriu
mal saí do mar. Foi assim que ele me fotografou, toda embrulhada na tolha
da tia Pi e nua por baixo, a tiritar e a rir ao mesmo tempo.
Imaginei que se fosse à sua casa de banho, cuja porta �cava à esquerda da

prancheta, podia passar ao pé da secretária num ângulo em que conseguiria



ver a fotogra�a que estava na moldura. Se não fosse a minha, podia pedir-
lha, ele devia tê-la guardado algures e eu gostava de �car com ela...
Obriguei-me a �car sentada e recriminei-me mentalmente. Depois, falei-

lhe num tom desagradado, muito mais dirigido aos meus pensamentos do
que a ele.
− Não vou, Ricardo. Não me apetece. Esse batizado vai ser só gente beta e

eu já não tenho paciência para esses �lmes...
Olhou-me com uma expressão de desilusão sincera para a qual não estava

preparada.
− São iguais a mim, So�. Era por isso que também já não tinhas paciência

para mim?
Suavizei o tom, era comigo que estava zangada, não com ele...
− Claro que não, Ricardo. Não teve nada que ver. Tu até nem és muito

beto...
Encarou-me com uma sobrancelha arqueada num esgar de descrença. Sorri

e voltei atrás, precisava de o contentar para que aceitasse a minha recusa em
ir ao batizado e me deixasse ir embora depressa. Aquela sala estava cheia de
recordações que estavam a dar-me cabo dos nervos.
− Bem, se calhar até és um bocadinho, mas não és nada chato e tinhas

outras qualidades que compensavam essa tua faceta...
Acabou o whisky, cruzou os braços e recostou-se na cadeira, a �tar-me num

misto de pretensão e falsa surpresa.
− A sério? Como, por exemplo?
O meu cérebro atraiçoou-me novamente e levou-me até à Praia da Luz

quando nos conhecemos, a Barcelona, a Bali, à nossa vida de casados e a
uma noite recente...
− Dá-me só um exemplo, uma qualidade minha que justi�casse aturares o

beto-mor, que eu sei que era, como tu e a Joana às vezes me chamavam...
A alusão a esses tempos felizes, em que nos conhecemos e nos

apaixonámos, provocou-me uma moinha de saudade que me apertou o
peito.
O Ricardo era um homem admirável, generoso, justo, íntegro e cheio de

outros atributos, mas de todas as suas qualidades, a que me tinha feito mais
feliz era o seu amor por mim e como o demonstrava. A forma como me
olhava quando acordava todas as manhãs, como se eu fosse preciosa e
inestimável. O modo terno como entrelaçava a minha mão na sua quando



passeávamos a Gwen e o sorriso bom que me destinava quando estava à
minha espera na porta do colégio...
Ele continuava à espera de uma resposta, e pela sua expressão matreira,

estava a pensar noutras qualidades...
Fiz-lhe a vontade, para terminar a conversa e porque era muito mais fácil

do que dizer-lhe que a sua melhor qualidade era ter-me dado o seu coração,
assim como eu lhe tinha dado o meu...
− Beijar-te e fazer amor contigo era maravilhoso.

A Rosarinho ligou-me dois dias depois. Já tinha falado com o Ricardo e ele
tinha-a deixado à vontade para me convencer.
− So�, eu sei que não liga muito a estas coisas, mas eu �cava muito feliz que

viesse. A So� foi quem me deu mais atenção e os melhores conselhos
quando estava a tentar engravidar. Teve imensa paciência e demorou horas a
ensinar-me a fazer os grá�cos da temperatura basal. Lembra-se de que foi
graças a eles que engravidei? Eu não me vou esquecer nunca!
Eu não me lembrava, mas ela elucidou-me com um entusiasmo

enternecedor.
− Depois de me ensinar como se fazia, todas as manhãs eu apontava a

temperatura. Houve um dia em que subiu meio grau e eu enviei-lhe a
imagem do grá�co a perguntar-lhe a sua opinião. A So� ligou-me menos de
um minuto depois, a con�rmar que eu tinha ovulado e a dizer-me que tinha
de fazer amor imediatamente, porque o óvulo não podia esperar! Fiquei
histérica e obriguei o Pedro, que estava quase a chegar ao tribunal, a voltar
para trás. Ele veio o caminho todo a reclamar e a chamar-nos doidas, porque
tinha uma audiência importantíssima! Mas o que interessa é que veio e o
nosso Pedrinho foi concebido, com o pai de gravata e tudo!
Eu tinha uma vaga ideia de ela ter falado comigo quando estava a tentar

engravidar, talvez entre a minha terceira e quarta FIV. Só que na altura
estava dentro da «concha», o que não me tinha permitido apreciar a história
engraçadíssima da Rosarinho, que tinha feito o senhor advogado chegar
atrasado e provavelmente bastante descomposto à audiência, porque eu
tinha lido algures que, quando a temperatura basal subia, o óvulo já podia
ter sido libertado há algum tempo.
− Queria tanto que viesse ao batizado, So�!
Depois de saber que também tinha contribuído para a existência do



Pedrinho, disse uma mentira esfarrapada sobre desmarcar outros
compromissos. A Rosarinho deu um gritinho de satisfação e falou-me num
tom muito carinhoso.
− Que bom, So�. Já falei com o Ricardo e ele disse-me que depois con�rma

se vêm os dois ou se vem só a So�. Faço muita questão e �co muito feliz que
esteja presente.
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Era um sentimento mesquinho, mas senti-me satisfeita por a Rosarinho me
preferir em detrimento do amigo de infância e aproveitei para desfrutar da
sensação quando o Ricardo me ligou.
− Acho que que vai ser constrangedor irmos os dois, Ricardo. As pessoas

vão falar...
− Vão falar é se eu não for. Sou amigo da Rosarinho desde sempre e gostava

muito de assistir ao batismo do seu primeiro �lho. Não vejo nenhum motivo
para não irmos os dois.
Ele não desistiu até que cedi, e pior do que isso, deixei-o convencer-me a

irmos juntos. Só o Ricardo para continuar a tentar manter as aparências
numa situação como a nossa... Era uma pretensão ingénua e descabida, mas
�z-lhe a vontade porque o batizado era em Colares e não me apetecia
conduzir até lá.

A viagem foi tranquila, falei sobre o meu regresso ao colégio e o Ricardo
pôs-me ao corrente das novidades sobre outros convidados que também iam
estar no batizado. O Manel, o seu grande amigo desde os tempos de liceu no
São João de Brito, namorava há alguns meses com uma prima da Rosarinho
e também tinha sido convidado.
Chegámos à quinta em cima da hora, cumprimentámos outros convidados

que também estavam a chegar e sentámo-nos na capela ao lado um do
outro.
Quando acabou a cerimónia fomos para um jardim muito bonito, com

mesas enfeitadas em tons de bege onde seria servido o almoço.
Juntámo-nos a um grupo de amigos do Ricardo, que não disfarçaram a

admiração por nos verem juntos quando nos cumprimentaram. Ele ignorou
os olhares avaliadores, passou o braço por cima dos meus ombros com à-
vontade e fez conversa de circunstância.
Depois do almoço, as suas fãs do costume começaram a orbitar à sua volta,

juntamente com uma amiga da Rosarinho, que eu não conhecia e



simpatizou muito com o Ricardo.
O que mais me irritava era o efeito que ele continuava a provocar na

sempre insuportável Benedita, a menina de boas famílias que me avisou de
que eu era «descartável» quando me conheceu na Praia da Luz.
Durante os longos minutos de atenção que o Ricardo lhe dedicou a seguir à

amiga da Rosarinho, ela derreteu-se em sorrisos rasgados enquanto se
bamboleava como uma anormal. Desejei intensamente que ela �casse com
uma cãibra no maxilar, que a impedisse de falar durante o resto da festa.
Desviei o olhar e decidi ignorar a socialização do Ricardo. Aceitei uma

segunda fatia de bolo e sentei-me na mesa de uma cunhada da Rosarinho
que também era professora, para debatermos os desa�os de ensinarmos
adolescentes, criaturas revoltadas por natureza, que tanto nos faziam ter
vontade de os atirar pela janela como nos comoviam até às lágrimas.
A conversa estava a ser muito interessante, por isso, quando a Benedita

apareceu a ensombrar-me aquele momento agradável e a perguntar se podia
sentar-se ao meu lado, foi-me extremamente difícil forçar um sorriso
amarelo e assentir.
Enquanto ela se sentava, procurei o Ricardo. Estava muito animado a falar

com o marido da Rosarinho. Pelos vistos, tinha-se fartado de ouvir a voz de
falsete da Benedita.
Eu também tinha, ainda antes de ela abrir a boca.
− Adoro estar com os meus amigos de infância. As amizades de sempre

marcam-nos de uma maneira especial e acabam até por nos de�nir... Não
acha, So�?
Fiz uma expressão de desinteresse para ela perceber que preferia que se

fosse embora. Não estando casada com o Ricardo, a cortesia para com a
Benedita não fazia parte das minhas obrigações.
Ia virar-lhe a cara para retomar a conversa com a Maria do Céu, mas não

consegui. A Benedita era tão irritante que não percebia que não a queria
ouvir, ou então percebia mas não se importava.
− Eu e o Ricardo, por exemplo, podemos passar imeeeeenso tempo sem

nos vermos, mas quando nos encontramos é como se fosse ontem que
andávamos juntos na catequese da Igreja de São João de Deus. Ele passava o
tempo todo a fazer disparates para eu me rir.
Perdi o decoro e �z-lhe uma careta em que franzi os lábios e os olhos,

claramente demonstrativa do meu desagrado, mas mesmo assim não me



consegui livrar dela.
− Eu e o Ricardo sempre pensámos da mesma maneira e temos imeeeeenso

em comum. Acho que foi da nossa convivência tão boa durante a fase em
que se forma a personalidade, partilhamos a mesma visão nas coisas mais
importantes da vida... E sem falar de que até tirámos o mesmo curso! – Deu
um grunhido ridículo, como se tivesse descoberto algo fabuloso antes de
continuar. – Ah! É verdade, o Ricardo contou-lhe que o tio Afonso me
convidou para trabalhar com eles? Estive a mostrar-lhe uns projetos que �z
em Londres e ele adorou o meu trabalho...
Fiquei nauseada e demorei algum tempo a recompor-me, não esperava que

o meu sogro contratasse a Benedita para trabalhar com eles no atelier. Ele
devia saber que ela era obcecada pelo Ricardo, qualquer pessoa com olhos
na cara percebia isso.
Senti-me subitamente indefesa e o meu cérebro �cou incapaz de produzir

uma frase adequada para lhe responder. No instante em que ia dar parte
fraca e dizer à Benedita para me deixar em paz, o Manel aproximou-se de
nós.
− Peço desculpa por vos interromper, minhas queridas, mas tenho de me

despedir, vou viajar amanhã de manhã e ainda tenho uns assuntos
pendentes para tratar.
Levantei-me para me despedir do Manel, ansiosa por fugir da cobra da

Benedita. Ele percebeu o meu desespero, fez-me um sorriso gentil e apontou
na direção de umas cadeiras vazias no �nal do jardim.
− Queria falar contigo num instante antes de me ir embora. Tens um

bocadinho, Pocahontas?
Senti-me melhor ao ouvir o nome como sempre me chamou desde que me

conheceu, quando foi com o Ricardo à festa da Nossa Senhora da Luz e
estava com uns copos a mais. Segui-o aliviada, qualquer coisa que o Manel
me fosse dizer, seria muito melhor que ouvir a Benedita.
Sentámo-nos, ele olhou em volta a certi�car-se de que estávamos sozinhos

e depois encarou-me com uma expressão séria.
− Vais separar-te do Ricardo?
O Manel não gostava de rodeios.
Eu não gostava da pergunta que ele me tinha feito e reprimi uma vontade

súbita de me levantar.
− Porque perguntas isso?



Ele respondeu-me com naturalidade e sem o acento gozão que costumava
usar quase sempre.
− Porque vocês não vivem juntos e costumam ter uma interação diferente,

mais... amorosa.
Senti humidade nos olhos. Se calhar tinha-me enganado, vir com ele tinha

sido uma má ideia.
− Sim. Eu e o Ricardo vamos separar-nos.
Ele cruzou os braços à frente do peito, fez uma expressão pro�ssional e

�tou-me com os olhos semicerrados.
− E já arranjaste um advogado, não arranjaste? Como é que ele se chama?
Apoiei um cotovelo na mesa e a cara na mão, suspirei e sorri-lhe

descontraidamente. Preferia muito mais falar sobre advogados do que sobre
o Ricardo não ser amoroso comigo.
− Não vou gastar dinheiro com advogados. Os do avô do Ricardo é que vão

tratar de tudo.
Ele riu-se e tapou a cara com as mãos.
− Não, Pocahontas. Não! Eu sabia! Eu sabia que tu eras menina para cair

num disparate desses... Diz-me que ainda não assinaste nada?
Depois do voto de descon�ança no meu discernimento, não lhe podia dar

razão e contar-lhe que tinha assinado um acordo desastroso «a �ngir» que
estava na posse do meu pai.
− Não. Ainda não assinei nada.
Ele fez uma expressão pro�ssional e falou-me num tom condescendente.
− Nem vais assinar nada, Pocahontas, absolutamente nada, sem teres um

advogado como deve ser.
Fiquei sensibilizada com a preocupação do Manel.
− Eu e o Ricardo somos capazes de resolver isto como dois adultos

responsáveis. Não te preocupes, Manel. Vai correr tudo bem.
Ele falou-me com uma expressão incrédula e ligeiramente recriminadora.
− Só tu! Só tu para pensares assim, mais ninguém! És mesmo a presa ideal

e eu sabia... Claro que não vai correr tudo bem. Nunca corre bem,
Pocahontas. É um divórcio! Um blind date pode correr bem, uma operação
para aumentar as mamas pode correr bem, um divórcio não. Um divórcio
corre sempre mal!
Não pude reprimir uma gargalhada, divertida com as comparações. O

Manel adoptou uma postura mais grave, falou-me baixo mas num acento



muito vigoroso de quem não estava a brincar.
− Os advogados do avô do Ricardo são dos melhores da praça, vão triturar-

te e tu nem vais perceber!
Olhei-o �xamente e �ngi-me muito ofendida.
− Achas que sou burra?
Ele percebeu que eu estava a brincar e o Manel gozão a que estava

habituada regressou.
− Estava na dúvida, mas tu acabaste de mo con�rmar.
Fez um sorriso cúmplice e depois voltou a encarnar o conselheiro jurídico.
− Agora a sério. Acho que és fácil de levar e pouco preparada para este tipo

de situações. Eu sou advogado e sei o que as pessoas boas são capazes de
fazer no seu pior. Estás a ver aquele tipo a falar com o teu cunhado Diogo?
Acenei na direção do homem bem-parecido que ele apontou com olhar.
− Há dois anos, depois de a mãe morrer, resolveu entrar em litígio com o

pai. Fez uma pequena conspiração com outros acionistas e conseguiu afastar
o velhote da sua própria empresa, que ele tinha construído durante mais de
quarenta anos.
− O Ricardo não é assim.
− Eu sei que não é, Pocahontas, mas, independentemente disso, tens de

contratar um advogado que saiba esgrimir com os dele. Não me sentia bem
comigo próprio se não te desse este conselho. Tu agora fazes como quiseres.
E também era bom que não contasses esta nossa conversa ao Ricardo. Não
gostava de arranjar problemas com um dos meus melhores amigos.
Durante dez anos de convívio, aquela foi uma das raras vezes em que o

Manel falou comigo a sério.
− Obrigada pelo conselho, Manel. Fica descansado, não te vou arranjar

problemas com o Ricardo.
− Eu sei que não. – Respirou fundo, tirou o telemóvel do bolso e começou a

teclar. – Estou a mandar-te um contacto, este tipo é um gajo com provas
dadas em divórcios, é sério e ninguém lhe passa a perna. Se jogarem sujo ele
também sabe jogar, e bem, que já me lixou duas vezes. Andámos na
faculdade juntos e já lhe �z alguns favores. Liga-lhe e diz que és minha
amiga.
Fiquei a olhar para o sempre gozão Manel, subitamente transformado num

cavalheiro, enquanto re�etia no que ele tinha acabado de dizer.
− Porque escolheste esta pro�ssão em que as pessoas jogam sujo?



Ele não se retraiu com a pergunta indiscreta, piscou-me o olho e justi�cou-
se num acento trocista.
− Nem todos somos pessoas fo�nhas como tu. Há quem aprecie andar à

porrada de gravata com palavras caras e ser muito bem pago por isso.
Foi a coisa mais engraçada que ouvi desde que tinha saído de casa, estava

mesmo a precisar de descomprimir e ri-me alto.
− Adoro! Andar à porrada de gravata é muito bom! – Fitei o tipo que tinha

conspirado contra o pai e depois virei-me para o Manel, com uma expressão
falsamente acusadora. – Então, vocês são todos farinha do mesmo saco...
− Não, não somos. Porque há uns que se fazem de santos superiores

enquanto lixam o próximo e outros assumem que gostam do jogo.
Quando acabou de falar encolheu os ombros e também apoiou um

cotovelo na mesa como eu.
− E tu, Pocahontas? Diz-me lá? Como é que conseguiste manter essa aura

de hippie inocente? Mesmo depois de tantos anos a conviver com os clãs
betos, tu não mudaste nada... Conta lá qual é o teu segredo?
O meu segredo era nunca me ter dado a nenhuma daquelas pessoas de

coração aberto, muitas delas boas pessoas, como a Rosarinho, que fazia
questão de que eu fosse ao batizado, mesmo que desagradasse ao grande
amigo da família.
− Nunca consegui gostar muito deles.
Rimos outra vez os dois, o Manel tinha sentido de humor, gostava da

minha espontaneidade e também gostava de me embaraçar.
− Nem da minha namorada Bibinha?
Fiz uma expressão constrangida e respondi com uma voz afetada.
− Acha!? Pelo amor de Deus! Da Bibinha eu gosto imeeeeennnso.
Abandonei a minha voz queque �ngida, uma péssima imitação da tia Pi,

para lhe responder a verdade.
– A Bibinha é querida e a Rosarinho também é muito querida. Eu é que me

coloquei um pouco à parte, por complexos ou por preconceitos meus.
Olhei em volta, para as pessoas com quem tinha convivido durante anos

sem sentir grande empatia, incluindo o pai da Benedita, com quem o
Ricardo conversava.
− Dava-te muito transtorno deixares-me em Campo de Ourique?

Despedi-me dos an�triões e fui informar o Ricardo de que voltava para



Lisboa com o Manel.
O Ricardo em vez de me deixar ir embora discretamente, chamou o Manel

e disse-lhe que me levava, para que o amigo não perdesse tempo.
O Manel respondeu desinteressadamente.
− Não te preocupes. Fica-me praticamente em caminho, não me faz

diferença levar a Pocahontas.
O Ricardo sorriu para o amigo e pousou a mão direita no meu ombro.

Qualquer pessoa que olhasse para ele diria que estava alegre e tranquilo.
− Deixa estar, Manel. Eu levo-a.
O Manel insistiu.
− Eu vou ter de deixar a Bibinha na Expo, tu assim escusas de ir a Lisboa e

voltar para o Restelo.
O Ricardo concordou com a lógica dos itinerários, mas manteve a mão no

meu ombro e eu resolvi acabar com aquele impasse.
− Deixa estar, Manel. Se o Ricardo também se quer ir JÁ embora, eu vou

com ele.
Frisei bem a palavra «já» e senti-me vingada quando o Ricardo me acenou

a�rmativamente. Ele estava longe de querer interromper a socialização e
tinha um whisky acabado de servir na mão.
Saímos pouco depois, com ele a conduzir em silêncio e eu a desejar que os

quarenta minutos da viagem passassem depressa.
A meio do caminho, resolveu censurar-me num tom ofendido, como se eu

lhe devesse satisfações.
− Mas que ideia era essa de te vires embora com o Manel!? Achas isso

minimamente aceitável?
Revirei-lhe os olhos e �z um careta.
− Com o Manel e com a Bibinha, que é a namorada do Manel.
Trocou de mudança num gesto seco antes de me responder.
− Sim! A namorada para quem ele se está nas tintas e que vai à vidinha

rapidamente, como fez a todas desde sempre e vai continuar a fazer! Não
penses que ele vai mudar, porque não vai.
Lembrei-me de uma teoria do meu amigo Ricky sobre esse tipo de

comportamentos, mas optei por não a partilhar. O Ricardo estava com um
humor péssimo, provavelmente não ia achar graça.
− Pois claro que não vai. E desde quando é que isso te chateia?
Parou num semáforo e olhou-me por longos momentos. Daquela vez a



expressão dele não tinha nada de serenidade, estava carregada de mágoa e
sofrimento. Tinha tudo o que sentia na alma e na carne, sem �ltros nem
omissões.
− Tu sabes o que me chateia.
Fingi que não sabia o que o chateava e tentei aligeirar o ambiente, de outra

forma não ia conseguir suportar aquela viagem.
− Que disparate, Ricardo! Tu nunca foste nada ciumento e agora de repente

deu-te para o Manel...
Ele também �ngiu que era o Manel que o chateava.
− Não é ciúmes. É uma questão de respeito.
Desisti das minhas boas intenções de evitar uma discussão e levantei a voz.
− Respeito? Não confundas respeito com aparências... A eterna causa

obsoleta e idiota de Ricardo Soares de Almeida. As aparências!
Ele mordeu os lábios e percebi que o seu �ngimento também ia acabar.
− Queres provar-me alguma coisa, é isso, So�? Já conseguiste. Provaste

tudo do que és capaz quando engravidaste de um tipo qualquer com quem
andaste em Moçambique para te vingares de mim!
Abanei a cabeça, sem saber por onde começar a rebater aquela sua teoria

disparatada.
− Estás muito enganado, Ricardo. Não foi nada assim!
Continuou a olhar para a estrada enquanto falava muito convicto.
− Claro que foi assim! Eu conheço-te muito bem. Vi a tua fúria no dia em

que assinaste os papéis e como me olhaste no dia em que vieste buscar as
tuas coisas. Eu sabia que te ias querer vingar...
Dei uma gargalhada sonora mas sem nenhuma vontade.
− Ah! Ah! Ah! Claro que sim, o mundo gira à tua volta, Ricardo.
Lançou-me um olhar carregado de revolta que combinava com a sua voz.
− Então, diz-me que não saíste de nossa casa naquele domingo com

vontade de te vingares?
As recordações desse dia, em que descobri que outra mulher tinha

dormido na nossa cama, �zeram-me estremecer.
− Eu saí de lá decidida a seguir em frente com a minha vida e aproveitar a

minha liberdade. É diferente de querer vingança. Vingança era se te �zesse
mal, te partisse os vidros do carro, pintasse gra�tis nas paredes da casa ou
enviasse cartas a dizer calúnias sobre ti.
Fez um suspiro de derrota que me apertou o peito.



– Quem me dera que tivesses feito isso tudo, So�. Não podias ter arranjado
outra maneira de me fazer mais mal. – Fez uma pausa e continuou mais para
si próprio do que para mim, num tom desolado e com os olhos brilhantes. −
Aproveitar a liberdade... Só me podias ter feito pior se tivesses morrido.
Um segundo depois de o dizer, largou o volante para se benzer com a mão

direita, tirou a cruz de prata de dentro da camisa e levou-a aos lábios.
Vê-lo fazer aquele gesto fez com que os meus olhos quase transbordassem.

Baixei a cabeça, embaraçada e triste, para remexer ao acaso dentro da minha
mala e encerrar o assunto.
− Conta-me o que o Manel te estava a dizer, quando te levou para se

sentarem sozinhos.
Levantei a cabeça e encarei-o indecisa.
− Já que me deste cabo da vida, ao menos podias continuar a ser sincera

comigo. Acho que pelo menos isso mereço.
Respondi-lhe. Devia muito mais lealdade ao Ricardo do que ao Manel, e

não acreditava que ele se fosse zangar com o amigo por me ter dado
conselhos jurídicos. Era preferível a que �casse a imaginar outras coisas.
− O Manel estava a dizer-me que eu sou ingénua e que os teus advogados

são o suprassumo da batata. Não se queria meter porque é teu amigo, mas
aconselhou-me a contratar um bom advogado de divórcios e deu-me o
contacto de um colega que andou com ele na faculdade.
O Ricardo fez um esgar que era uma imitação de um sorriso.
− Ai ele estava preocupado contigo, era isso? Se ele soubesse o inocente e

ingénua que tu és! E tu, porque é que lhe disseste que nos íamos divorciar?
Podia ter-me calado, ou respondido com menos pormenores, mas a minha

natureza não era essa.
− Não lhe disse. Ele descobriu sozinho, se calhar por toda a gente saber que

já não vivemos juntos e por TU, Ricardo, teres passado a tarde a dar
con�ança às tuas fãs do costume. Como a tua amiga Benedita, que da
próxima vez que vier fazer conversa imbecil sobre como tem tanta coisa em
comum contigo, vai levar com um prato de bolo nas trombas. É mais uma
coisa que os dois vão ter em comum, ambos terem levado com objetos
arremessados por mim. E mais, posso não ser ingénua nem inocente, mas
nunca fui para a cama com ninguém enquanto achava que era casada. Isso
sim, é que é uma questão de respeito!
Tinha vontade de lhe dizer mais coisas, mas houve algo na forma infeliz



como me olhou que me deteve e me fez permanecer em silêncio até
chegarmos à rua da Rita.
Em vez de parar em frente ao prédio e me deixar sair, ele decidiu que ia

estacionar e subir comigo.
− Porquê, Ricardo?
− Quero ver as áreas e os materiais da casa. Tenho um cliente que está a

pensar investir em dois apartamentos no prédio ao lado.

Entrámos em casa, descalcei-me e �z-lhe sinal para inspecionar o que
quisesse.
− Primeiro, quero beber um whisky, acho que é justo, uma vez que nem

toquei no James Martins que tinha acabado de pedir por causa de ti.
Apeteceu-me responder que estava cheia de pena e que o melhor era ele ir

ter com o seu amiguinho Tomás a uma discoteca, para beber muitos
whiskeys e depois levar a loura perfumada para a cama pirosa que tinha
comprado para mim.
Em vez disso, apontei para a minha barriga incipiente.
− Não tenho bebidas alcoólicas.
O Ricardo franziu o sobrolho e avançou em direção ao louceiro.
− E a professora Rita não tinha cá nada? Toda a gente tem alguma coisa em

casa para oferecer às visitas...
Antes que eu lhe respondesse, ele abriu as portas inferiores do louceiro,

tirou duas garrafas de cristal e destapou-as para cheirar o conteúdo.
− Ha! Ha! Whisky! Não muito bom, mas bebível...
Se ele se pusesse a beber, ia querer fazer sala e demorar muito mais tempo a

fazer a apreciação da casa. Tentei demovê-lo da ideia e alertei-o para a
hipótese de que aquelas garrafas podiam estar ali há vários anos, desde o
tempo em que a Rita ainda vivia em Portugal.
− Não faz mal, não está estragado. Podes trazer-me um copo com duas

pedras de gelo por favor?
Fiz-lhe uma careta de irritação, mas fui à cozinha buscar-lhe o copo com

gelo e outro com sumo para mim. O Ricardo serviu-se generosamente,
mudou a avaliação do whisky de «bebível» para «bastante razoável», tirou a
gravata e começou a inspecionar a sala.
Quis ir a todas as divisões, incluindo o meu quarto, todo desarrumado e

com uma pilha de roupa em cima da cadeira, onde se incluía um soutien



novo que eu tapei desajeitadamente com uma almofada.
Estava cada vez mais enervada com aquela situação, não devia ter

permitido ao meu futuro ex-marido andar a remexer na «minha» casa
«nova», com aquela camisa branca que lhe �cava tão bem, a perscrutar tudo
com os seus olhos verdes como não existiam outros e a sua expressão
avaliadora.
Encaminhei-o para o hall assim que passou revista a todas as divisões e

depois de ter acabado o whisky. Só me queria despedir e que ele se fosse
embora, precisava de �car sozinha, para tomar um banho relaxante e poder
chorar à vontade se me apetecesse.
Estava a tentar abstrair-me de como a sua presença era perturbadora,

quando �quei encurralada. Num movimento súbito mas harmonioso, o
Ricardo fez-me �car entre si e a parede.
O meu coração batia descompassado enquanto ele me agarrou nos

antebraços e os prendeu contra a parede.
Baixou a cabeça, rodeou a minha face, encostou o nariz atrás da minha

orelha esquerda e inspirou profundamente.
− Cheiras tão bem, So�... Reconhecia-te pelo teu cheiro em qualquer

lugar...
Humedeci os lábios para conseguir articular palavras, tinha a minha boca

completamente seca e a mente vazia, como se fosse entrar em curto-circuito
a qualquer momento.
− Ricardo, por favor, tem juízo...
Encarou-me contrariado com a minha tentativa de o chamar à razão.
− Não me digas para ter juízo... Deste-me cabo da cabeça por causa da

endometriose, das FIV e dos ovócitos de dadora. E, depois, engravidaste.
As suas mãos percorreram os meus braços até chegarem ao meu corpo.

Sem desviar o olhar do meu, abriu o fecho de lado do meu vestido e fê-lo
deslizar até aos meus pés.
Não o tentei impedir.
Fechei os olhos e �quei à espera que ele me beijasse.
Ele não o fez, em vez disso rodou-me e virou-me de costas para si. Apoiei

as mãos na parede fria, que contrastava com a respiração do Ricardo, a
ferver no meu pescoço.
Senti as suas mãos percorrerem as minhas costas e as minhas cuequinhas

rendadas também foram parar ao chão.



Rodeou-me a cintura num abraço terno e falou com os lábios nos meus
cabelos.
− Eu tentei, So�, mas não consigo ter juízo ao pé de ti... É mais forte do que

eu...
A seguir virou-me para si e �cou a olhar-me �xamente, com uma

intensidade que me deixou sem ar e fez o meu coração bater
descompassado.
O Ricardo era uma farpa dentro do meu coração, uma farpa que só ele

podia tirar.
Quando me pegou ao colo, prendi-lhe a face nas minhas mãos e beijei-o.
Ele correspondeu, com arrebatamento, com fervor e também com amor. Eu

sabia que sim.
Depois de fazermos amor, �cámos no sofá, durante muito tempo,

abraçados e em silêncio.
Fechei os olhos e voltei a ter a sensação de que o ar entre nós era diferente,

como se o sentimento que nos unia pudesse sair de nós e transbordar
naquela textura leve, que eu pressentia mas não conseguia tocar.
Lembrei-me da primeira vez que lho revelei na nossa lua de mel, e de como

ele me assegurou que iria ser assim até ao �m das nossas vidas...
Eu queria ter �cado ali para sempre, a sentir a sua pele colada à minha e os

seus dedos ternos ao longo dos meus cabelos. Aquelas carícias faziam-me
sentir no céu...
Fui à casa de banho e regressei o mais depressa que consegui para me

voltar a aninhar no seu corpo.
Mesmo assim não fui su�cientemente rápida, porque quando cheguei à sala

ele estava de pé e completamente vestido.
Falou-me com uma expressão embaraçada.
− Está tudo bem, So�?
− Sim.
− Não estás a perder sangue nem nada disso?
Pelo seu tom arrependido, devia estar a lembrar-se de que eu tinha

abortado na segunda FIV depois de fazermos amor. Os médicos disseram-
nos que tinha sido coincidência, mas eu não tinha acreditado e tinha-o
culpado de forma irracional.
Recriminei-me mentalmente por todo o tempo que nos �z sofrer, incapaz

de aceitar que tinha abortado porque tinha de acontecer. Não tinha sido por



culpa dele, nem por nada que eu tivesse feito.
− Não, estou bem. Só tenho um bocadinho de sede. Vou buscar outro

sumo. Queres beber mais alguma coisa?
Fez um gesto de negação.
− Não, obrigado. Se estás bem pre�ro ir-me embora.
Eu queria muito que ele �casse. Lamentei não ter mentido e ter dito que

estava bem.
− Ainda é cedo, podemos �car aqui no sofá mais um bocadinho...
Hesitou por instantes, mas depois recusou.
− Não, So�. É melhor não... Esta... – Fez uma pausa e um esgar infeliz antes

de continuar. – Esta obsessão que eu tenho por ti... Isto não nos faz bem.
Nem a mim nem a ti.
Fiquei onde estava, a vê-lo sair e fechar a porta.
A�nal, não era amor o que eu tinha sentido.
Era obsessão.
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Ia trabalhar como baby-sitter. O que era muito bom, porque era sábado e eu
não podia ir para o colégio, ocupar-me de todas as maneiras possíveis para
me esquecer do que tinha acontecido a seguir ao batizado.
Desde o dia anterior estava a ser mais fácil cumprir o meu objetivo de

amnésia seletiva, porque a Dra. Margarida me tinha feito uma ecogra�a e
arriscado que seria uma menina.
Ainda não era de�nitivo, mas �quei radiante. Eu só queria pensar no

maravilhoso que ia ser ter uma �lha, mas apesar disso, quando saí de casa da
Rita e olhei para o sofá, senti um aperto no peito.

A Joana e o Fred faziam anos de casados, iam jantar fora e sair à noite,
enquanto a tia So� tomava conta dos meninos.
Cheguei cedo para conversar um bocadinho com a minha amiga. Estava

sentada na cama nova «de crescido» do António, a vê-la remexer nas caixas
do roupeiro à procura da sua roupa pré-mamã.
Ela contou-me que o ex-diretor a tinha convidado para trabalhar no

hospital privado onde che�ava o serviço de Cardiologia. Ofereceu-lhe um
ordenado melhor, um horário mais leve e apoio para evoluir tecnicamente.
A Joana, no meu entender, tomou a decisão mais errada da sua vida e

respondeu que ia pensar.
Ignorei as calças com elástico que se podiam usar até aos nove meses que

me mostrava e recriminei-a com dureza.
− Como assim pensar, Joana?! Que estupidez foi essa! Antes de eu ir para

Moçambique disseste-me que estavas à beira de um esgotamento! Vais
pensar no quê?! Achas que te vai aparecer uma proposta melhor?
Ela soprou impaciente porque não aceitava que a criticassem. Atirou as

calças para cima da cama e retaliou alto.
− Para, So�. Pareces o Fred. Não posso tomar uma decisão destas assim!
Tinha de a chamar à razão, antes que ele contratasse outra pessoa e fosse

tarde demais.
− Claro que podes, Joana. Um horário mais leve signi�ca menos cansaço e



mais tempo, para ti e para a tua família. Melhor ordenado signi�ca mais
dinheiro para ti e para a tua família. É uma decisão simples.
Abri os braços e olhei-a com um sorriso con�ante. Era difícil de acreditar

que ela não chegasse sozinha àquela conclusão.
A Joana sentou-se ao meu lado com uma expressão mal-humorada.
− Eu sei isso tudo, mas há outras coisas no sistema nacional de saúde. Os

doentes com situações mais graves, sobretudo os mais idosos, na maioria
dos casos não podem recorrer aos privados...
Bati na cama, insatisfeita por ela continuar naquele impasse.
− Não penses nessas outras coisas! É o teu trabalho, não é suposto fazeres

caridade nem levares-te à exaustão!
A Joana riu-se com o meu destempero.
− Eu já �z alguma privada, mas o público... – Fez um sorriso traquina antes

de continuar. − Dá-me mais pica.
Fiquei estupefacta com aquela declaração.
− Dá-te mais pica?
Acenou como se aquela resposta �zesse sentido, depois de eu a ter visto

chorar porque estava de rastos e não tinha tempo para os �lhos.
− Estudaste demais e enlouqueceste. Não há outra explicação.
Ela tentou justi�car-se no seu tom de conspiração.
− Tem de se estar lá para compreender. Gosto de tratar todo o tipo de

doentes, independentemente de terem seguro ou dinheiro para pagar. E os
casos graves, sobretudo os emergentes, aparecem muito mais no público.
Esses doentes, em que fazemos intervenções entre a vida e a morte, dão-me
uma sensação de heroísmo boa. Naquele momento de «perigo» iminente,
sinto uma espécie de adrenalina que é viciante...
Fiquei atónita com os seus argumentos e ela fez uma careta de frustração.
− Eu sei que faz pouco sentido. Nem eu me consigo perceber, porque

também quero ter uma vida tranquila com tempo para o meu marido e os
meus �lhos... − Fez uma pausa para suspirar e encolher os ombros num
gesto de resignação. − Por isso sim, sou um bocado louca, mas há um
encanto no Sistema Nacional de Saúde que me atrai muito...
Chegou-se mais para mim e falou muito baixinho.
− Lembras-te de eu dizer que sentia «arrepios no pipi»?
Sorri ao ouvir aquela expressão, um segredo da nossa adolescência.
«Arrepios no pipi» era um termo inventado pela Joana, numa tentativa de



descrever a sensação de medo empolgante. Tinha aparecido pela primeira
vez com os �lmes de terror, mas subir a sítios altos e outras atividades
radicais também a podiam provocar. Não tinha nada de sensual, era difícil
de de�nir, nem sempre era reprodutível e vinha acompanhada de
palpitações.
Acenei a�rmativamente e ela continuou no mesmo tom sussurrante.
− Às vezes, nem sempre, naquelas emergências mesmo beras, sinto-o...
Não contive uma gargalhada e dei-me por vencida.
− Desisto! Tu és completamente avariada do sistema.
Ela desfez a pilha de roupa que eu tinha construído, atirou-me com um

soutien de amamentação e rimos até nos doer a barriga, como só nós as duas
conseguíamos fazer.

Pouco depois de ela sair, eu estava com os meninos no seu sofá, que tinha
sido riscado com canetas de feltro e era uma sombra do seu passado
imaculado, quando o meu telefone começou a tocar.
Pensei em ignorá-lo, mas a curiosidade não me deixou. Atendi com uma

voz neutra e desapegada, numa tentativa de não mostrar interesse nem
ressentimentos.
− Onde estás? Estou a tocar na casa da Rita e não atendes.
Depois da maneira como me tinha abandonado, não tinha o direito de

exigir informações sobre a minha localização.
− Olá, estás bom?
− Sim. Estou ótimo. Onde é que estás?
Resolvi dizer-lhe, ter engravidado e o modo como lhe contei davam-lhe

alguns direitos extra...
− Em casa da Joana, ela e o Fred foram para a esbórnia e deixaram-me com

as pestes. − Ri-me do meu a�lhado António, extremamente ofendido por ter
sido chamado de peste e acrescentei. − Deixaram-me com as duas pestinhas
queridas.
O Ricardo pareceu muito interessado no meu programa.
− Estás sozinha com os meninos? Estão a fazer o quê?
− Estamos todos sentados no sofá, eles estão a jantar e a ver a Patrulha

Pata.
O António chamou-me à atenção da minha indiscrição e eu emendei o

meu erro imediatamente.



− Não podes contar a ninguém. Nesta casa é proibido jantar em frente à
televisão e nós vamos fazer desaparecer todos os vestígios.
Ele riu-se da nossa transgressão e terminámos a chamada de uma forma

afável, mas sem que eu percebesse porque é que estava a tocar na casa da
Rita.
Tentei não pensar no assunto e apreciar as façanhas heroicas da Patrulha

Pata, mas foi muito difícil. Quando o episódio acabou, eu tinha imaginado
múltiplas teorias para o interesse do Ricardo no meu paradeiro, mas não
fazia ideia de quem tinha salvado as tartarugas.
A meio da difícil tarefa de apanhar os bagos de arroz que o Gonçalito tinha

semeado no sofá, o intercomunicador tocou. O António largou o
miniaspirador e quis tomar conta da ocorrência. Deixei-o tirar o auscultador
e ser ele a falar, depois de me prometer que não abria a porta do prédio sem
a minha autorização.
Ouvi-o perguntar quem era e depois um grito de excitação.
− A tia So� também está cá!
Esqueceu-se do que me tinha prometido e carregou no botão sem hesitar.
Zanguei-me com ele e o desobediente ripostou de imediato, de mãos na

cintura e desa�ador.
− É o tio Ricardo, o MEU padrinho. Claro que lhe ia abrir a porta, não

achas?
A seguir, abriu a porta de casa, também sem a minha autorização (aquele

miúdo era demasiado parecido com a mãe para eu o conseguir controlar), e
foi esperar o padrinho para o pé dos elevadores.
O Gonçalito seguiu o irmão mesmo não sabendo do que se tratava.

Quando o Ricardo saiu do elevador, estavam os dois à sua espera. Ele fez-
lhes uma grande festa e pegou nos dois ao colo ao mesmo tempo, �ngiu-se
desapontado por o Fred e a Joana não estarem em casa e depois muito
surpreso com a minha presença.
Enquanto o via a oferecer-lhes chocolates que devia ter comprado na

bomba de gasolina, abanei ligeiramente a cabeça, num gesto de condenação
que passaria despercebida aos meninos. Ele respondeu-me sem palavras, a
piscar-me o olho com um sorriso matreiro que me desarmou.
Apesar de ele não estar a pensar visitá-los até meia hora antes, os meninos

�caram muito contentes com a sua presença e ele também estava
genuinamente feliz por estar com eles. Era notório que os adorava e que



estava com muitas saudades.
Foi por isso, e porque os meninos insistiram muito, que dividi com ele o

arroz de polvo que a Joana me tinha deixado.
Assim que acabámos de jantar, o António pediu-nos para jogar Twister. Foi

uma risota pegada até o Gonçalito perder, quando lhe saiu «mão esquerda
na bola azul» e ele não a conseguiu alcançar.
Apesar de passar da hora de dormir, cedi a um segundo jogo. Quando me

saiu «pé direito na bola amarela», o Ricardo aconselhou-me a desistir
porque era uma jogada impossível, mas eu achei que conseguia.
Fui avançando a perna lentamente, até que a mão direita torcida me falhou

e desequilibrei-me para cima do Gonçalito. Assumi a derrota a rir como
uma tonta e abraçada ao Gonçalito.
O Ricardo e o António des�zeram rapidamente as suas posições também

bastante difíceis, o Ricardo para se sentar no sofá e o António para correr à
volta da sala, a festejar a sua vitória. O Ricardo falou por cima dele com o
seu fair-play habitual.
− Foi um bom jogo e deste muita luta. Deixa lá, So�, ao menos divertiste-

te, há muito tempo que não te ouvia rir tanto. – Fitou-me satisfeito e com
um semblante aprovador. − Tinha saudades de te ouvir rir assim...
O Gonçalito também me quis consolar, subiu para cima das minhas pernas

e colocou as mãos em cima da minha barriga.
− Perdeste por causa da Skye. Ela está a fazer-te peso aí dentro...
Apesar de a Dra. Margarida me ter avisado que não era garantido, eu não

tinha resistido a contar-lhes que o meu bebé era uma menina.
− A Skye?
Expliquei ao Ricardo que a Skye era a cadelinha-piloto da Patrulha Pata e

depois falei para o Gonçalito.
− Já falei com ela. Ela não quer chamar-se Skye.
O Gonçalito �cou muito desiludido com a minha �lha. Para o animar �z-

lhe cócegas e dei-lhe um beijo repenicado ao ouvido. Uma brincadeira nossa
desde que ele era pequenino, porque os beijos no ouvido nos faziam muita
impexão aos dois.
Logo a seguir procurei o Ricardo com o olhar, para avaliar a sua reação à

novidade. Ele conhecia-me tão bem que estava à minha espera, envolveu-me
com o seu olhar brilhante e um sorriso benevolente, que me derreteu por
dentro e me provocou borboletas na barriga.



Quando já passava bastante da hora estipulada pela mãe, os meninos
pediram que fosse ele a adormecê-los.
Eu aceitei e �quei deitada no sofá, a ver o programa de remodelação de

casas que a minha mãe gostava.
Quando o Ricardo voltou para a sala, caminhou até mim em silêncio com a

sua expressão de felino, levantou as minhas pernas e sentou-se debaixo
delas, com uma mão pousada na minha canela e a outra na minha coxa, a
avaliar-me da cabeça aos pés com um meio sorriso cheio de malícia.
Eu estava a adorar a noite e queria-o tanto como ele, nem valia a pena

simular o contrário.
− Agora estamos numa de dar quecas em sofás, Ricardo? Assim como os

adolescentes?
Arqueou as sobrancelhas e encarou-me descontente.
− Mas quem é que disse que eu te ia dar uma queca no sofá?
Fiquei embaraçada com a pergunta, mas esforcei-me por não o

demonstrar.
− Vieste até aqui para ver a Patrulha Pata foi?
Não me respondeu, mas percebi que não me tinha enganado. Ele parecia

mesmo um adolescente, a avançar a mãozinha pela minha coxa muito
devagar, numa direção ascendente e pecaminosa. Dei-lhe um safanão na
mão atrevida, a regozijar internamente por a brincadeira não ter acabado
depois de os meninos irem dormir.
Num movimento ágil, o Ricardo puxou-me para si, prendeu-me pela

cintura e depois deitou-se de lado atrás de mim, na nossa posição de
conchinha que eu adorava.
Deu-me um beijo repenicado no meu ouvido também, que me deixou com

pele de galinha, a rir e a espernear ao mesmo tempo.
Falou-me baixinho no ouvido, num tom supostamente ameaçador.
− Está quietinha se não levas outro.
Obedeci, e a sua mão livre puxou-me o elástico das calças com elefantes

estampados até meio da coxa. Senti carícias suaves na anca e na nádega, que
se foram tornando cada vez mais sensuais.
Senti-me deliciada e ao mesmo tempo com um nervoso miudinho, dada a

minha situação constrangedora, com umas cuequinhas de algodão
confortáveis mas muito pouco sensuais à mostra.
Falou no seu acento mais brincalhão que eu adorava.



− Vamos lá esclarecer uns pontos muito importantes...
− Em primeiro lugar... TAU!... eu não dou quecas no sofá como um

adolescente. Eu sou um adulto e tenho muito jeito para a coisa, é uma das
minhas melhores qualidades, foste tu que disseste.
Não contive um risinho pateta, praticamente uma con�rmação da

veracidade da sua a�rmação.
− Em segundo lugar... TAU!... Eu não te dou quecas. Eu sou teu marido e

faço amor contigo.
Desencarnou subitamente a personagem que �ngia dar-me palmadas e riu-

se alto, muito satisfeito com algo que não compreendi.
− Não posso! As cuecas de avó com cornucópias azuis, um clássico, So�!

Isto é bom demais! Quase que �co com pena de as tirar...
Despiu-me completamente da cintura para baixo com requintes de

malvadez, a ronronar palavras doces e a apreciar cada momento. Quando
terminou voltou-me para si, para me presentear com muitos mimos e os
seus beijos maravilhosos.

Depois de fazermos amor, aninhei-me à sua frente, com a face escondida
na curva do seu pescoço. Era mais fácil falar-lhe no assunto sem o encarar.
− Nós não perdemos o nosso bebé por termos feito amor, Ricardo.
Fez um som grave de aprovação e senti os seus dedos ternos subirem da

minha cintura até à minha nuca.
− Finalmente percebeste isso... Só foram precisos três anos para acreditares

no que os médicos te disseram...
Suspirei, arrependida por tudo o que tínhamos sofrido desnecessariamente.
− Sim, e também o facto de ter feito muita coisa no início desta gravidez.

Nessa fase o embrião está bem protegido...
Sentiu-o contrair-se automaticamente antes de me questionar.
− Como assim, muita coisa?
Respondi depressa antes que a sua disposição se alterasse.
− Não sexo... Depois de saber que estava grávida só estive contigo. Mas

estava grávida de seis semanas quando caí de uma altura de um metro e
meio várias vezes, arrastei-me por uma janela mínima, levei um tiro, coisas
assim dessas...
Ele levantou-se com uma expressão consternada, segurou-me nos dois

braços e fez-me sentar.



− Fico angustiado só de imaginar isso. Ainda me custa acreditar que levaste
um tiro...
Saiu do sofá para se ajoelhar no chão à minha frente e pediu-me para lhe

mostrar a cicatriz na perna. Ficou a examiná-la até que me voltei a sentar,
desconfortável porque sabia que a marca ainda estava muito vermelha.
O Ricardo continuou ajoelhado à minha frente, rodeou-me a barriga com

as mãos e beijou-me várias vezes à volta do umbigo. Fê-lo lentamente e com
uma ternura sem �m, que me fez amá-lo como nunca. A seguir falou com os
lábios encostados à minha pele, num tom meigo e quase suplicante.
− Por favor, a partir de agora não faças mais nada perigoso, mesmo que

esta bebé seja muito resistente. Pedi muito a Deus para esta barriga ter um
bebé cá dentro e para voltares a ser feliz como antigamente... − Levantou o
rosto e encarou-me. − E voltaste. Há muito tempo que não te ouvia rir como
hoje...
Sorri, ao mesmo tempo que lhe pressenti uma tristeza que ele tentou

disfarçar. Não me disse mais nada, deitou-se outra vez comigo no sofá e
aconchegou-me junto ao seu peito.
Ambos sabíamos que ele tinha pedido muito para a minha barriga ter um

bebé lá dentro, mas um nosso, meu e seu.

O Ricardo foi-se embora às três da manhã, a hora a que achámos que a
qualquer momento corríamos o risco de ser apanhados pelos donos da casa.
No dia seguinte, depois de tomarmos o pequeno-almoço, o Fred foi vestir

os meninos para irmos à praia e a Joana levou-me para a varanda.
Assim que �cámos sozinhas, percebi que ela não me queria mostrar planta

nenhuma, encurralou-me e questionou-me como um detetive.
− Achavas que eu não ia descobrir? O António denunciou-vos assim que

acordou! Há quanto tempo é que isto dura?
Contei-lhe o que aconteceu a seguir ao batizado e que ele tinha dito que a

sua obsessão por mim não nos fazia bem, o telefonema na véspera, como
apareceu de surpresa e eu não lhe consegui resistir.
Ela ouviu-me muito pensativa e depois foi a minha vez de a questionar com

ansiedade.
− Achas que isto é uma grande loucura e que faço mal, não achas?
Claro que ela achava mal, estava escrito na sua cara e qualquer outra pessoa

razoavelmente esperta acharia o mesmo.



Só que a Joana não era qualquer pessoa, �tou-me com um semblante
maquiavélico e depois falou num tom sábio, como se estivesse a dar-me um
conselho muito importante.
− A loucura do amor é a maior benção dos céus. Foi o Platão que o disse.
A seguir fez-me perguntas atrás de perguntas, sobre as palavras exatas que

o Ricardo tinha utilizado e a sua expressão facial quando as pronunciava.
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A partir daquela noite em casa da Joana, eu e o Ricardo portávamo-nos
como se fôssemos amantes.
Foi estranhamente fácil, o modo como conseguimos ignorar a nossa

relação o�cial e viver apenas a não o�cial, prazerosa e clandestinamente,
sem julgamentos nem justi�cações, debaixo dos narizes e às escondidas de
toda a gente.
Naquele dia não tínhamos combinado nada porque eu ia fazer a ecogra�a

morfológica depois das aulas, pelo que �quei surpreendida ao vê-lo ao pé da
entrada do prédio da Rita, com o telemóvel na mão e uma expressão
preocupada.
− Estava a�ito, So�! Há horas que não respondes às mensagens nem

atendes o telefone!
Sosseguei-o enquanto anunciava que estava tudo bem com os órgãos da

minha bebé, depois �z um sorriso rasgado e con�rmei-lhe que ia ter uma
menina.
Tirei o telefone da mochila e vi as várias chamadas dele, da Joana e da

minha mãe, que tinha ido para Beja preocupada com a minha avó.
«S���, � ��� ���� ��� � ��� ������ � ��� �����. P��� ���� ��������

� ��������� ���� ���� �� ������ ���.»
− Desculpa, Ricardo. Pus o telefone no silêncio quando cheguei à clínica e

depois não me lembrei de voltar a pôr o som...
O Ricardo acenou-me com um meio sorriso e depois inquiriu-me

condescendente.
− Claro que não te lembraste... Quanto tempo demoraste a fazer a

ecogra�a?
Respondi-lhe enquanto escrevia uma mensagem à minha mãe, a dizer que

estava tudo bem e depois lhe ligava.
− Uns vinte minutos, mas esperei quase duas horas antes de ser chamada.
Deu-me um beijo demorado entre o canto do olho e a raiz dos cabelos,

felicitou-me por estar tudo bem com a bebé e depois entrou comigo no
prédio.



Assim que cheguei a casa pedi-lhe um momento de privacidade. Estava
toda transpirada da espera nervosa na clínica e da viagem de regresso no
autocarro apinhado. Não era suposto estar tanto calor em outubro, sentia-
me peganhenta em sítios estranhos, como a parte interior dos joelhos, as
costas e a nuca.
Já tinha tomado um banho rápido e estava a saborear água morna a correr-

me pelas costas, quando ele entrou pela casa de banho a dentro, a interpelar-
me do outro lado do vidro, todo transparente exceto uma tira fosca à altura
da minha cintura.
− Porque é que foste tomar banho?
Recriminei-o por não ter esperado na sala como lhe pedi e mandei-o

embora.
O Ricardo fez o seu sorriso trocista mais insuportável e deu uma pequena

gargalhada.
− Não me digas! A tua bexiga não aguentou e �zeste chichi nas cuecas! So�,

não posso acreditar!
Dei uma palmada no vidro para o assustar e deixar-se de suposições

parvas.
− Claro que não �z! Estava toda transpirada, está muito calor e enervei-me

enquanto esperava para fazer a ecogra�a, é das hormonas!
Inclinou a cara para o lado direito e �tou-me com cobiça.
Decidi que o meu banho tinha acabado e desliguei a água. Tentei sair mas

ele não me deixou, descalçou os sapatos e entrou no poliban com a minha
toalha. Passou-a por trás das minhas costas, �cou a segurá-la nas pontas e
puxou-me para si.
− Anda cá, minha grávida linda.
Ri-me do seu atrevimento e também da sua �gura, todo vestido dentro do

poliban da Rita.
− Vá, Ricardo, sai e dá-me aquela toalha mais pequena para eu secar o

cabelo.
Ele não saiu nem me alcançou a toalha que lhe pedi. Em vez disso, baixou-

se com as mãos apoiadas na minha cintura.
− Agora não me interrompas, So�. Esta tua barriga é irresistível.
Contemplou longamente a minha barriga irresistível e depois percorreu-a

toda com beijos, deliciosos e demorados, sem esquecer nenhum pedacinho
de pele no percurso dos seus lábios...



A seguir levantou-se, embrulhou-me outra vez na toalha com um gesto
protetor e segurou-me o rosto nas suas mãos.
Quando me encarou tinha os olhos brilhantes, a transbordarem de

emoções boas.
− Estou muito, muito feliz por estar tudo bem com a bebé...
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Acordei de madrugada, numa cama vazia e com fome. Fui à cozinha
preparar uns cereais e vi um bilhete do Ricardo.
«ESTAVAS A DORMIR TÃO BEM QUE NÃO TE QUIS ACORDAR.

AMANHÃ LIGO-TE. BEIJOS.»
Fê-lo à hora de almoço, quando eu estava a sair do colégio porque era o

meu dia sem aulas à tarde.
− O que vais fazer hoje, So�?
− Vou ver carrinhos de bebé ao El Corte Inglès.
A ecogra�a morfológica tinha con�rmado que os órgãos da minha bebé

estavam bem formados, o que para mim signi�cava que ia o�cialmente
deixar de ter calma e de conter o meu entusiasmo «porque alguma coisa
podia acontecer».
Queria começar a comprar coisas cor-de-rosa, de todos os géneros que um

recém-nascido precisa, tê-las comigo e tocar-lhes sempre que me apetecesse.
Já tinha pedido à Joana o berço dos meninos, porque ela demorava uma

eternidade a emprestar alguma coisa que implicasse ir à sua arrecadação, um
local tenebroso onde se poderia passar um dia inteiro para encontrar um
par de patins. Ela questionou o motivo de tanta antecedência e gozou-me,
provavelmente com uma cara parecida à que o Ricardo devia estar a fazer...
− Não te aguentas mais, não é, So�? – Deu uma gargalhada breve que eu

desejei que tivesse demorado mais tempo. – Tu a escolheres carros? Mesmo
que sejam de bebé não sei se é boa ideia... Não é melhor eu ir contigo para
tomar conta das questões técnicas?
− Acho que vai ser uma seca para ti andares no piso dos bebés...
− Deixa, eu não me importo.
Fiquei tão contente por ele vir comigo, que resolvi convocar os nossos alter
egos lascivos e usei a minha vozinha de menina So�a.
− Oh... senhor arquiteto, não imagina como me alegro por o senhor

arquiteto me vir ajudar nas questões técnicas, vou �car aqui ansiosamente à
sua espera...
Ouvi-o suspirar, um suspiro longo que eu conhecia bem...
− Vou sair mais cedo, So�. Estou em tua casa às três e meia.



Como seria de esperar, só fomos ver os carrinhos de bebé quase à hora de
jantar e não me consegui decidir. Eu queria comprar um carrinho com uma
boa relação qualidade/preço, mas o Ricardo encantou-se com o design e as
características inovadoras de um carrinho norueguês topo de gama que
custava uma pequena fortuna.
Encerrei temporariamente a questão e resolvi que iria lá voltar mais tarde,

para comprar o mais baratinho sem ele por perto a dizer-me que a diferença
de preço valia a pena.
Apesar das nossas preferências divergentes adorei o programa. Foi por isso

que quando me estava a deixar em casa, lembrei-me de que tinha outra
tarefa boa para ele, ou outro motivo para ter a sua companhia, olhar para os
seus olhos como não haviam outros e usufruir do seu sorriso bom.
− Também vou comprar um carro de verdade para mim. Queres ajudar-me

a escolher um?
Olhou-me como se fosse estranhíssimo, eu, uma mulher adulta e

independente, ter um carro.
− Vais comprar um carro? – Fez um sorriso matreiro antes de continuar. –

Rendeu-se à vilania do consumismo e quer um carro poluidor, stôra So�a
eco sustentável?
Revirei os olhos e respondi-lhe com displicência.
− Bem, na verdade é o meu pai que quer que eu tenha um carro. Está farto

que eu ande no dele e no da minha mãe. Na segunda-feira passada adormeci
e vim no carro dele para chegar mais depressa ao colégio, não tive tempo de
tomar o pequeno-almoço e levei uma banana para comer no caminho.
Esqueci-me e devolvi-lhe o carro com a casca da banana em cima do assento
do passageiro. Nem imaginas a ofensa que foi. Fez um escândalo e senti-me
a �lha mais desnaturada do mundo por causa da porcaria de uma
bananinha...
O Ricardo deu uma gargalhada longa e depois outra mais curtinha a seguir.
− É muito bem feito para o senhor Francisco Mendonça, que sempre achou

que a �lhinha era de ouro e eu de prata, perceber como a�nal o genro era
um santo que merecia uma estátua... Eu também preferia que tivesses um
carro só para ti, em vez de me dares cabo do meu, a raspá-lo em todo o lado
e a enchê-lo de areia de cada vez que o usavas. O teu pai teve muita sorte por
ser só uma casca de banana do próprio dia, eu cheguei a apanhar caroços de
maçã enrolados em guardanapos podres e garrafas de iogurte, que tinham



passado o prazo de validade há meses, escondidos por baixo dos bancos da
frente.
Fiz uma careta e revirei-lhe os olhos outra vez. Aquela maçãzita e o Yoggi

de morango iriam perseguir-me para sempre...
− Não estavam escondidos, devem ter caído com uma travagem! És tão

parvo! O meu pai quer dar-me o carro como prenda de anos antecipada. Eu
sou contra carros por motivos ecológicos, mas aceitei porque quando a bebé
nascer vai dar-me jeito, para ir ao pediatra e outras voltinhas que queira
fazer com ela...
O Ricardo acenou, concordando com a minha decisão de �nalmente ter

um veículo motorizado.
− Podes �car com esta carrinha, So�. Não vale a pena o teu pai gastar

dinheiro. Eu até pre�ro ter outro carro mais desportivo para mim. Já tinha
pensado que devias �car com ela, mas, como nunca quiseste ter carro, não te
tinha dito nada. – Bateu com as mãos no volante e anunciou decidido. −
Deixa-me só tirar umas coisas que tenho no porta-bagagens, vou mandar
limpá-la e dou-ta a seguir.
Era tudo o que eu não queria. Aquela carrinha tinha sido escolhida por ele

depois de meses de investigação, aliava design, à máxima segurança e ao
muito espaço que íamos precisar para os �lhos todos que íamos ter.
Era um símbolo que me recordava do nosso futuro cor-de-rosa que não se

concretizou, tê-la para a usar com uma �lha só minha, ia fazer-me sentir
remorsos de cada vez que a conduzisse. Só queria andar nela se fosse com
ele lá dentro.
Por outro lado, também não queria nada que ele comprasse um carro

desportivo tipo descapotável... ele já era bastante chamativo para o sexo
oposto dentro de um carrinha familiar.
− Esquece, Ricardo! Está fora de questão! Eu não quero �car com este

monstro enorme e devorador de combustíveis fósseis. Quero um carro
pequeno, fácil de estacionar, elétrico ou híbrido, o mais ecológico possível...
Ele aceitou os meus argumentos, começou a aceder aos seus vastos

conhecimentos automobilísticos e deu-me várias sugestões.
Era incrível como o Ricardo, que não queria comprar um carro híbrido,

sabia de cor as marcas que os vendiam. A Joana tinha muita razão quando
falava da mota do Fred e dizia que os rapazes nunca cresciam, só os
brinquedos é que �cavam mais caros.



− Gosto daquele com formas arredondadas, o Fiat 500 em verde-claro, é
tão querido...
Ele franziu a testa como se eu tivesse dito um disparate terrível e abanou a

cabeça.
− Não é suposto os carros serem queridos, So�! Além disso, de certeza que

esse não tem espaço na bagageira para um carrinho de bebé.
Fiquei com pena, os carros cor de gelado de pistácio eram tão giros...
− E um daqueles carochas novos? Um vizinho da Rita tem um amarelo de

que eu gosto muito!
Fez uma careta de desânimo, mas pelo meio sorriso, percebi que as minhas

escolhas automobilísticas o divertiam.
− Fizeste bem em pedir-me ajuda, tenho mesmo de intervir nesta questão.

O teu pai não percebe tanto de carros como eu e faz-te as vontades todas.
Queres um carro colorido, é?
Acenei a�rmativamente, eu adorava tudo o que era colorido, a decoração

da nossa casa era um exemplo disso, tinha sido conseguida à custa de uma
guerra entre o meu «exotismo piroso» e o seu bom gosto clássico. Uma
guerra boa em que eu tinha ganho muitas batalhas...
O Ricardo não se apercebeu de que o meu cérebro sempre incansável já ia

longe e trouxe-me de volta ao carro que eu ia comprar.
− Acabou de sair um e-Golf que �ca bem em vermelho. O que é que achas?
Falei numa voz mimada que nunca fazia. − Eu gosto de amarelo e de

verde...
Inclinou a cabeça de lado, os olhos brilhantes e contemporizadores...
− Vou estudar melhor o assunto, não me imagino a conduzir algo assim...
Eu não respondi, mas �quei muito mais satisfeita do que quereria admitir,

pelo facto de ele se imaginar a conduzir um carro que eu ia comprar no
futuro.
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Saí do colégio assim que terminei as aulas, toda contente com o programa
musical inesperado que ia fazer nessa noite.
Cheguei à minha casa em Campo de Ourique, abri um pacote de biscoitos

que os meus alunos tinham feito na aula de Economia Doméstica e liguei-
lhe.
Primeiro pensei em ligar à Joana, mas depois menti a mim própria e não o

�z, com a desculpa de que ela precisava de passar tempo com a família, para
compensar as horas que perdia no hospital em busca de adrenalina.
− Olá, Ricardo. Tenho um presente para ti, para fazermos um programa

diferente.
Respondeu-me numa voz mais formal do que eu estava à espera.
− Fazermos um programa diferente? Como assim?
Ele não parecia muito interessado no meu presente, mas eu sabia como

fazê-lo interessar-se. Queria muito que o Ricardo viesse comigo ao concerto,
fazia-me infeliz pensar que ele só estava comigo para fazermos amor e
ajudar-me a escolher carros.
No entanto, irónica e paradoxalmente, para o convencer a aceitar decidi

apelar ao senhor arquiteto.
− Acho que o senhor arquiteto vai gostar. É um programa muito bom,

apesar de não incluir as minhas maminhas novas. Pelo menos ao início...
Não acabei a frase porque ele me interrompeu bruscamente.
− Estás em alta voz e a minha mãe está no carro.
Não podia ser. Fiz um riso nervoso perante a possibilidade. Não podia ser...
Dei outra dentadinha no biscoito enquanto tentava raciocinar. Ele estava a

gozar comigo, mas eu não ia cair na brincadeira.
− Claro que não está, Ricardo.
− Estou sim.
Engasguei-me ao ouvir a voz altiva e nada satisfeita da minha sogra. Depois

de tossir várias vezes, respondi com a voz a falhar-me.
− Olá, tia Pi. Desculpe. Depois falamos, Ricardo.



Insultei-me mentalmente durante muito tempo e a seguir tentei distrair-me
a corrigir �chas, até que a minha campainha tocou às seis da tarde.
Abri-lhe a porta e tapei imediatamente a cara.
O Ricardo baixou-me as mãos para me obrigar a encará-lo.
− A tua capacidade de me dares cabo da vida é mesmo ilimitada, não acaba

nunca...
Podia ter-lhe dito que queria muito a sua companhia e era mais fácil usar a

menina So�a para o aliciar do que dizê-lo abertamente. Em vez disso,
defendi-me com um ataque.
− Tu é que tiveste culpa, Ricardo! Porque é que me atendeste se estavas com

a tua mãe no carro?
Ele franziu-me o sobrolho, como se a minha pergunta fosse

despropositada.
− Tinha de te atender! Imagina se tivesse acontecido alguma coisa e

precisavas de ajuda ou algo assim. Devia ter dito logo que a minha mãe
estava no carro, mas achei que ela ia suspeitar que estávamos muito íntimos
e... − Desistiu de me recriminar e fez um esgar de resignação. − Esquece!
A�nal, que presente é que me querias dar? Qual era o programa de que
estavas a falar?
Com ele a perguntar assim, quase desisti de lhe dizer.
− O concerto do Jorge Palma hoje no CCB. O professor Humberto ia com a

mulher, mas ela foi operada às varizes na semana passada. Só hoje é que ele
se lembrou que tinha os bilhetes e ofereceu-mos. Queria dar-te um, para te
compensar por vires comigo aos stands ver os carros...
O Ricardo não estava com ar de quem tinha �cado feliz com o programa

diferente.
− Vais dar-me só UM bilhete para o Jorge Palma, para me compensar o

tempo que vou perder a ajudar-te a escolher um carro?
− Queres os dois?
Respondeu-me sem grande entusiasmo.
− Normalmente oferecem-se dois bilhetes...
Abri a mochila, tirei a carteira e dei-lhe os bilhetes. Esperava que houvesse

um problema gravíssimo no som e o concerto fosse um �asco, ou então que
acontecesse um curto-circuito pequeno, o sistema anti-incêndio disparasse,
começasse a sair água do teto e ele e a pessoa que estivesse com ele �cassem
todos molhados.



Ele recebeu-os e guardou-os no bolso de trás das calças.
− Obrigado.
Fiz a minha cara mais amuada.
− De nada. Bom concerto.
O Ricardo �ngiu que não percebeu a minha antipatia e falou-me muito

cordial.
− Queres vir comigo ao concerto do Jorge Palma? Tenho dois bilhetes.
Fiz-lhe uma careta, ele fez uma expressão malvada e um sorriso a condizer.

Depois passou-me um braço por cima dos ombros e falou enquanto me
dava um beijos nos cabelos.
− Foi a paga por a minha mãe me ter vindo a atazanar o juízo desde a tua

chamada até a deixar em casa.
Estremeci ao imaginar o teor da conversa...
− O que é que ela disse?
O Ricardo franziu os olhos num trejeito de desagrado mas respondeu com

boa disposição.
− O que é que ela não disse! Resumindo e concluindo, sou uma marioneta

nas tuas mãos...
Fiquei incrédula com a visão injusta e distorcida da tia Pi.
− Tu, Ricardo? Uma marioneta? Essa tem muita graça! A tua mãe está a ver

tudo ao contrário... Espero conhecer a minha �lha melhor do que a tua mãe
te conhece. Eu é que sou uma marioneta e passei a vida a fazer tudo o que tu
querias.
O Ricardo deu uma gargalhada boa de ouvir e que me fez perdoá-lo pelo

joguinho malé�co de querer os dois bilhetes.
− A sério, So�? Passaste a vida a fazer tudo o que eu queria? Podes-me

relembrar disso? Dar-me um exemplo? Só um chega-me... – Fez uma
pequena pausa antes continuar. − Sem contar com idas a festas dos meus
amigos, porque eu também fui a muitos eventos do teu colégio que não
eram propriamente o cúmulo do divertimento para um adulto, mas �z
questão de estar presente, porque sabia que era importante para ti e te fazia
feliz.
Tentei lembrar-me de alguma coisa, mas não me ocorreu nada.
− Assim de repente não te consigo responder, Ricardo... Tenho de pensar...
Ele cruzou os braços à minha frente, divertido e desa�ador.
− Eu espero o tempo que for preciso. Por favor, pensa à vontade... Ou será



que a menina que tem sempre uma resposta pronta, agora não vai ter o que
dizer?
Esforcei-me bastante por encontrar algo nas minhas memórias de casada

que o contrariasse, mas não tive sucesso... Desisti com um revirar de olhos e
sem assumir que ele podia ter razão.
O Ricardo descruzou os braços, para me segurar a face entre as mãos num

gesto terno.
− Nem sei como é possível pensares assim e teres �cado com essa ideia tão

distorcida de nós. Eu posso gostar de decidir... mas tu és um par mais do que
à minha altura, So�. Nós tomávamos as nossas decisões em conjunto, umas
vezes cedia eu e outras cedias tu... Se queres saber a verdade, eu acho que
cedia mais, mas não me importava... Se �zesses o que eu queria, não tinhas
saído de casa, nem assinado aquele acordo, nem ido para Moçambique,
nem...
Deixou a conclusão em aberto, fez um sorriso triste e deu-me um beijo leve

que retribuí.

Jantámos no Darwin e depois fomos ao concerto. Os lugares eram mesmo
ao pé do palco e o Jorge Palma estava nos seus dias. No «Encosta-te a Mim»,
enrosquei-me no seu braço e aninhei a cara no seu peito. Ficámos assim até
ao «Tudo Por Um Beijo», quando ele me olhou pensativo, como se estivesse
pouco seguro que trocar tudo por um beijo fosse uma coisa boa.
No �m da canção, para o tentar animar, �z-lhe o meu olhar pestanejado de

menina So�a. Ele reagiu à provocação com um pequeno sorriso e uma festa
nos meus cabelos.
− Terrível.
Faltou «a minha So�», ele dizia sempre «a minha So�» a seguir a chamar-

me terrível.
Imaginei que o pensou, porque me deu um beijo longo entre a raiz dos

cabelos e o canto do olho, onde só ele beijava a sua So�.
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O Ricardo apanhou-me na escola e levou-me a outro stand de automóveis.
Ia bastante animada porque as experiências eram sempre agradáveis.
Gostava de o ver a examinar a bagageira para avaliar se era espaçosa para
um carrinho de bebé e a discutir os pormenores de segurança.
No entanto, aquele dia foi diferente dos outros, porque me senti muito

incómoda com a sensação de estar a ser observada.
Olhei em volta várias vezes, à procura de alguém que estivesse a olhar para

mim, mas não vi ninguém e pus de parte os meus delírios de estar a ser
«espiada». Em vez disso, resolvi prestar atenção ao Ricardo, muito
entusiasmado a discutir o sistema de travagem com o vendedor.
A decisão de o recrutar para me ajudar a escolher um carro tinha sido

excelente.
O único senão foi o meu pai ter-me dado uma descompostura quando fui

passar o �m de semana com eles, muito ofendido porque o Ricardo lhe tinha
telefonado a oferecer o valor comercial da sua carrinha, para pagar pelo
menos metade do meu carro novo.
− So�, francamente! Ninguém te compreende! Primeiro não queres nada e

depois fazes-me isto! Que necessidade tinhas tu de lhe ir pedir dinheiro para
o carro?
Não soube o que responder e limitei-me a um silêncio comprometido para

evitar explicações muito embaraçosas.
− Se o pai disse que te oferecia um carro, era porque o pai to queria

oferecer. Um carro inteiro, não metade! Ele que faça as partilhas como
quiser, te dê aquilo a que tens direito e não se meta nos nossos assuntos.
− Sim, pai, mas é que estes carros elétricos são muito caros...
Foi a gota de água. O meu pai passou de levemente irritado a muito

ofendido e falou-me num tom alto, que raras vezes usava para a sua �lhota
querida.
− E eu disse-te quanto dinheiro tinha de custar o carro? Disse?
Abanei a cabeça e mordi os lábios, com medo de dizer alguma coisa que

piorasse ainda mais a minha situação.
– Dei muitas coisas ao teu irmão nos últimos anos e não gastei um tostão



contigo enquanto eras casada! Escolhe o carro que quiseres, elétrico,
eletrónico, a gás, híbrido ou puro-sangue, mas não peças dinheiro nem
metas o Ricardo ao barulho.
Perante o seu olhar tão acusador, vi-me na obrigação de dizer algo que me

ilibasse, mas que não fosse revelador do que se passava entre mim e o
Ricardo.
Até era muito irónico, tendo em conta que ainda éramos casados.
− Eu não lhe pedi dinheiro, pai. Só lhe falei no assunto porque ele percebe

muito de carros...
O meu pai �tou-me descon�ado.
– E depois?
− Para ele me ajudar a... a escolher.
Depois de gaguejar mudei imediatamente de assunto, mas o meu pai não

era nada fácil de enganar. Olhou-me com descon�ança e �quei com a
certeza de que percebeu que eu lhe escondia algo.

Quando saímos do stand e íamos a caminho de minha casa, ainda estava
maldisposta da sensação de estar a ser observada e critiquei o Ricardo, por
ter falado com o meu pai e me ter colocado naquela situação embaraçosa.
Arrependi-me imediatamente a seguir.
− So�, em matéria de indiscrição para os pais, tu nem devias abrir essa

boquinha... Cada vez que vejo a palavra MÃE no visor do meu telemóvel,
até tremo ao imaginar o que vou ouvir! Achei que era justo dar-vos o
dinheiro para o carro e liguei-lhe, qual é o problema?
− Sabes como o meu pai é orgulhoso. Primeiro, zangou-se comigo por

pensarmos que ele não tinha dinheiro para me dar um híbrido e depois,
quando lhe disse que te pedi ajuda para escolheres o carro, acho que
suspeitou de alguma coisa... Eu nem sabia o que lhe havia de dizer...
O Ricardo sorriu cheio de malícia e esticou a mão, como se fosse apresentar

uma solução óbvia para o meu dilema.
− Dizias-lhe que me estavas a compensar convidando-me para programas

que incluem as tuas maminhas! Aí sim, �cávamos quites! Ele não ia
suspeitar de nada, ia ter a certeza. E tu, ias saber VERDADEIRAMENTE o
que é teres um progenitor a dar-te cabo do juízo dia e noite...

Ri-me ao imaginar a tia Pi a dar-lhe cabo do juízo. Fizemos as pazes e



fomos para a casa da Rita, o nosso ninho não o�cial.
Depois de fazermos amor, �quei no meu estado semiadormecido de

contemplação de felicidade interior. Enquanto isso, um Ricardo sem sono,
deitado ao meu lado, aproveitava para abrir os emails no meu telemóvel e
ver os orçamentos que o stand me tinha enviado.
Ia-me informando sobre os extras, as autonomias e os cavalos. Eu ia

fazendo barulhinhos de compreensão �ngida, porque na verdade só estava a
prestar atenção a como a sua voz tinha um timbre reconfortante...
A meio de algo sobre estofos, o seu tom de voz modi�cou-se.
− Recebeste um WhatsApp do teu amigo Manel.
Não estava nada interessada em abrir os olhos e muito menos em ler a

mensagem do Manel, mas fui obrigada a fazê-lo. O Ricardo entregou-me o
telefone e �cou a olhar para mim à espera de uma reação.
«OLÁ, POCAHONTAS, HOJE ESTIVE COM O MEU AMIGO ANDRÉ

FIGUEIREDO. PERGUNTEI-LHE POR TI E ELE DISSE-ME QUE NÃO
RECEBEU NENHUMA CHAMADA TUA. NÃO VAIS ASSINAR NADA
SEM UM ADVOGADO PRESENTE, POIS NÃO�»
Percebi o mau humor repentino do Ricardo e tentei salvar a situação.
− O que lhe respondo?
Eu escreveria qualquer coisa que ele me dissesse, mas no meu cérebro

passaram frases impossíveis. Responde-lhe que já não nos vamos divorciar,
que te amo, que vou criar a tua �lha como se fosse minha e ler-lhe histórias
com a minha voz meiga todas as noites.
− Responde-lhe o que quiseres. Tenho de me ir embora. Combinei rever

uns projetos com o Tomás.
Logo a seguir, despediu-se com um beijo que eu desejaria que tivesse

durado mais tempo.

Meia hora depois recebi outra mensagem do Manel.
«LIGA-LHE, POCAHONTAS. OS ADVOGADOS DA FAMÍLIA DO

RICARDO VÃO-TE FAZER PENSAR QUE SÃO PRIMOS DIREITOS DE
JESUS CRISTO E QUE SE PREOCUPAM MAIS CONTIGO DO QUE
COM O CLIENTE DELES. VAIS CAIR COMO UMA PATINHA E NEM
VAIS PERCEBER.»
Passou-me pela cabeça que o Manel conhecia muitos advogados e o Dr.

Leonel podia ter-lhe revelado as suas intenções.



O Manel podia estar a fazer uma suposição, ou podia saber algo concreto e
decidido avisar-me.
Respondi-lhe sem denunciar as minhas suspeitas.
«OLÁ, MANEL. PORQUE É QUE DIZES ISSO�»
Fiquei a olhar para o ecrã em agonia, até que recebi uma resposta cinco

minutos depois.
«ERA O QUE EU FARIA. 😉»
Tive vontade de lhe responder que mudasse de pro�ssão.
«OBRIGADA, MANEL. VOU LIGAR AO TEU AMIGO ASSIM QUE

TIVER ALGUMA NOT�CIA DO ADVOGADO DO RICARDO.»
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No dia seguinte, saí do colégio em passo rápido. Estava em cima da hora
para a minha aula de ioga para grávidas, num ashrama de Hatha ioga na
Infante Santo.
No caminho de regresso a casa, comprei fruta, manteiga de amendoim e

pão fresco.
Abri a porta do prédio e subi até ao meu primeiro andar, tirei a chave da

mochila e, no instante em que abri a porta, percebi que não estava sozinha.
Fiquei sem reação enquanto era levada para dentro do apartamento. Assim

que entrámos, ele deu um pontapé na porta que se fechou com um estrondo.
Larguei o saco de ginástica e desatei a bater-lhe, com os punhos fechados e

toda a minha força, enquanto berrava para que me largasse.
Ele segurou-me os braços e encarou-me com uma expressão severa.
− Então, não tens nada para me contar, So�a?
Fiquei a olhá-lo confusa, sem compreender a pergunta e aquela entrada

bruta, na minha casa e na minha vida, depois de não o ver há tanto tempo.
Falou-me com um tom furioso.
− A�nal, parece que podes ter �lhos, não é? Só não conseguias era tê-los

com o teu marido ricaço... Foste muito esperta. Assim que engravidaste do
rafeiro voltaste a correr para te pores debaixo do teu príncipe, dizer-lhe que
ia ser pai e pedir-lhe um carro novo.
Senti-me tão furiosa como ele.
O Alex que fosse à merda.
Eu tinha-lhe dito que estava grávida, ele tinha-me respondido que se estava

a cagar e para não lhe ligar mais. Só estava zangado porque achava que eu
tinha enganado o Ricardo para acreditar que o �lho era seu.
O Alex não quis saber da minha gravidez, mas depois �cou muito ofendido

por julgar que o tinha usado para dar um golpe. Pensando bem, até era
muito bem feito que o tivesse feito.
Tive vontade de lhe gritar tudo o que pensei, mas depois achei que ele nem

isso merecia.
Não me ia justi�car nem repreendê-lo. Ele que pensasse o que quisesse,



desde que longe de mim e da minha �lha.
Se ele se achava um rafeiro, não era eu que o ia contrariar.
Dei-lhe um safanão para me libertar e atravessei o hall até à parede oposta

à porta.
− Acertaste. Foi isso mesmo, Alex. Agora vai-te embora para não me

estragares os planos. − Antes que ele pudesse responder, insultei-o. Era a
minha natureza de caniche, faltava-me o instinto de sobrevivência para
conseguir �car calada. – Rafeiro!
Ele veio na minha direção e no caminho derrubou tudo o que estava no

aparador do hall de entrada. Vi o candeeiro de louça branca voar até se
estatelar na porta da cozinha e arrependi-me, tarde de mais, de o ter
provocado.
Encolhi-me contra a parede, fechei os olhos e protegi a barriga com os

braços.
Apoiou as duas mãos na parede, uma de cada lado da minha cara.
Falou-me baixo, mas acentuando todas as palavras,
− Não te vou bater. Podes �car descansada que não te vou tocar. Quem se

calhar vai querer dar cabo de ti, é o palhaço do teu ex, que a�nal é atual,
quando souber que esse �lho não é dele. Depois, talvez eu te salve. Vamos
esperar que ele chegue a casa e já vais descobrir.
Tentei controlar a respiração para conseguir falar calmamente, mas não fui

bem-sucedida e a voz saiu-me vacilante. Só queria que ele se fosse embora e
me deixasse em paz.
− Esta casa é da professora Rita, a professora que eu fui substituir em

Moringane. Ela emprestou-ma porque �ca mais perto do colégio do que a
casa dos meus pais... Só eu é que vivo aqui durante a semana, mais ninguém.
O Alex olhou para a sala, depois voltou-se novamente para mim e fez um

riso de escárnio que não combinava com ele.
− Ah! Ah! Ah! Mesmo dizendo-lhe que iam ter um bebé não pudeste voltar

para o castelo! Só tens direito a um carro... Bem me pareceu que esta casa
não era assim tão �na quando vos vi entrar aqui. A�nal, os planos correram-
te mal...
Recompus-me e falei-lhe num tom autoritário.
− Pois correram. Ainda bem que �cas contente. Agora sai daqui e não

voltes.
O Alex não demonstrou nenhuma intenção de se ir embora como lhe



mandei, �cou onde estava, para me confrontar num tom sarcástico que o
fazia parecer um homem mau.
− Mesmo na merda, esse teu narizinho está sempre empinado, não é?

Admiro esse teu espírito, So�a. Então vamos telefonar-lhe, para ele vir cá ter
e termos os três uma conversa.
Neguei com a cabeça num gesto resoluto e ele segurou-me no queixo.
− So�a, ouve-me com atenção. Sou um homem com pouca paciência e

acabei de descobrir que me enganaste de muitas maneiras. Não me
contraries e faz o que te peço.
Quando se afastou para alcançar a minha mochila caída no chão, medi o

espaço que tinha para fugir. Não era boa ideia. Não só porque a distância era
curta, mas sobretudo porque ele percebeu as minhas intenções.
− Não faças isso.
Não o �z. Fiquei a vê-lo remexer na minha mochila, tirar o meu telemóvel

e estendê-lo na minha direção.
− Liga-lhe. Diz-lhe para vir cá ter porque tens uma coisa importante para

lhe contar.
A última coisa que eu iria fazer na vida, era chamar o Ricardo para o pé

dele, naquele estado de fúria e brutidade.
− Ele sabe que o �lho não é dele.
O Alex fez um esgar de descon�ança.
− Contamos-lhe outra vez.
Recebi o telefone das suas mãos. Desbloqueei-o com di�culdade porque os

dedos me tremiam e procurei o Ricardo nos favoritos. Atendeu-me ao
terceiro toque e o Alex pôs o telefone em alta voz.
Apesar dos modos menos amorosos com que se tinha despedido no dia

anterior, o Ricardo pareceu muito satisfeito com a minha chamada.
Ainda diziam que as mulheres eram difíceis de entender... Os homens é que

tinham todos dupla personalidade, a começar pelo que estava ao meu lado, a
olhar para o telefone com a narinas dilatadas como se fosse um touro prestes
a investir...
− Vou sair do atelier daqui a meia hora. Diz-me o que te apetece jantar e eu

levo-te... – O Alex fez uma careta de repulsa enquanto o ouvia falar-me com
carinho. Interrompi a conversa sobre restaurantes porque precisava de
acabar aquilo depressa e sem ninguém se magoar.
− Não quero jantar. Estou a ligar-te por outro motivo. – Respirei fundo,



para ganhar coragem e discernimento.
Tinha de pensar numa forma de acalmar o Alex, mas sem trazer o

orgulhoso Ricardo para junto dum selvagem desvairado.
− Ricardo, lembras-te de eu te ter contado que o homem de quem

engravidei tinha �cado em Moçambique? Lembras-te do que eu te disse
sobre ele?
A voz do Ricardo modi�cou-se e a postura do Alex também.
− Sim. Que era da Polícia Judiciária e meio cabo-verdiano. Porquê?
Antes de continuar, confrontei com o olhar o brutamontes ao meu lado e

vi-o recuar atónito.
− Ele já voltou, está cá em Portugal.
A voz do Ricardo �cou cada vez mais contrariada e o Alex sentou-se no

cadeirão da entrada. Já não parecia um gigante tenebroso, parecia confuso e
inofensivo.
Tirei o telefone da alta voz e encostei-o ao ouvido para terminar a conversa.
− Ele está contigo, So�?
− Sim.
− Onde estão?
− Eu depois ligo-te e falo melhor contigo.
O Ricardo impediu-me de desligar.
− Diz-me onde estás, So�.
− Em minha casa, mas está tudo bem Ricardo. Depois falamos.

Desliguei a sentir-me mais recomposta e a pensar que tudo se iria resolver.
Enchi o peito de ar e contemplei o cenário à minha volta, o chão cheio de
cacos e o Alex desmanchado no cadeirão, com os olhos escuros perdidos a
olharem para lado nenhum.
Quando se apercebeu de que eu já não estava ao telefone, levantou-se

desajeitadamente.
− Porque me deste a entender que eu tinha razão quando cheguei?
Respondi-lhe num tom exasperado.
− Porque �quei muito zangada! O que tu insinuaste é muito mau, Alex!

Como é possível achares que eu tinha feito uma coisa dessas? Que tipo de
pessoa é que julgas que eu sou?
Eu era o tipo de pessoa que tinha pensado por breves instantes em fazê-lo,

mas que depois não foi capaz e jamais iria assumir que o tinha equacionado.



Ele abanou a cabeça e esfregou a nuca num gesto vigoroso. Parecia
completamente desorientado, alternando o olhar entre mim e os cacos no
chão.
− Então, porque é que não me contaste que estavas grávida? Foi por eu te

ter dito que tinha medo de ser um pai igual ao meu?
Eu tinha-lhe ligado para lhe contar que estava grávida e ele tinha-me dito

que sabia...
Estava muito enganado se pensava que ia dar o dito por não dito. Eu

lembrava-me perfeitamente da nossa conversa telefónica, tinha-a revisto
mentalmente centenas de vezes.
− Eu telefonei-te para te contar que estava grávida quando �z oito semanas.

Tu respondeste-me que tinhas feito uma pequena investigação, que já sabias
e que te estavas a cagar. E o pior de tudo não foi isso, o pior foi que quando
eu tentei explicar-te que era um milagre eu ter engravidado com o meu
ovário único e defeituoso, tu pediste-me para esquecer que existias e não te
voltar a ligar.
O Alex fechou os olhos, apertou a testa com a mão direita e fez uma

inspiração ruidosa seguida de uma longa expiração. Uma tentativa de se
controlar que não funcionou, porque a seguir falou-me aos silvos e a mexer
as mãos à frente do corpo.
− Eu já sabia que eras CASADA! Não que estavas GRÁVIDA! Como é que

eu ia saber que estavas grávida? COMO, SOFIA?
Voltei a rever a nossa conversa com todos os pormenores. Realmente, eu

nunca tinha pronunciado a palavra grávida...
Eu podia ter alguma responsabilidade naquele mal-entendido, mas ele

também tinha e ia ter de o aceitar.
− COMO? Fácil, Alex! Com as tuas manias da perseguição, como quando

descobriste o taxista que me tinha levado quando me vim embora do
hospital. Achei que tinhas falado com o doutor Álvaro, o médico que me fez
a ecogra�a na clínica onde fui operada em Maputo!
Fez um gesto de negação com uma expressão atrapalhada.
− Não, So�a, não... Procurei-te no sistema, descobri que ainda eras casada e

que não existia, nem nunca tinha existido, nenhum processo de divórcio em
curso. Pensei que era isso que me querias contar...
Quando acabou de falar passou as duas mãos pela cabeça quase rapada e

manteve-as por cima das orelhas. Era a imagem do desespero enquanto me



recriminava numa voz mais baixa.
− Porque não me contaste logo lá? Que ideia foi essa de não me dizeres

com todas as palavras? Como é que não te apercebeste de que não estávamos
a falar da mesma coisa? Então, mas a�nal podias ter �lhos?
Fiquei ainda mais zangada, por ele me ter feito sofrer estupidamente com a

sua brutidade.
− O quê, Alex? Nem venhas com essas conversas que não tens razão.

Primeiro, eu não te enganei quando te disse que não podia engravidar, foi
quase um milagre. Depois de ter descoberto, posso ter-me vindo embora à
pressa sem te contar, mas foi porque estava preocupada com o futuro da
minha gravidez. Já tinha abortado uma vez e o médico em Maputo não me
mostrou o coração a bater.
Ele tentou falar mas eu não permiti. Levantei a mão para que me deixasse

acabar e ouvisse tudo o que eu tinha para dizer, bem alto e até ao �m.
− Assim que cheguei e �z uma ecogra�a às oito semanas, que foi quando

abortei da outra vez, achei que ia correr tudo bem e liguei-te para te contar.
Tu foste uma BESTA! Disseste-me que já sabias, trataste-me abaixo de cão e
pediste-me para eu te fazer O FAVOR de não te voltar a ligar. Querias o quê?
Que andasse a rastejar atrás de ti?
Respondeu-me alto também.
− Queria que me tivesses dito que estavas grávida! Só isso. Chamavas-me

besta, mas dizias-me! Só que és uma MIMADA e amuaste. Nem sequer
estávamos a falar da mesma coisa, mas tu nem te apercebeste e �zeste birra!
A sua expressão desvairada levou-me de volta para Moringane, quando

acordei ao seu lado pela primeira vez, quando discutimos porque ele não
queria que eu andasse descalça e quando discordou dos meus métodos de
domesticação do Adam, com medo de que eu levasse uma dentada. Em
todas essas situações, tive a sensação de que éramos velhos companheiros de
vidas antigas, destinados a encontrar-nos.
Isso e o facto de ele me estar a insultar, fez-me sentir à vontade para

levantar a mão e dar-lhe um soco no peito, agressão que ele ignorou
completamente.
− Chamava-te besta e dizia-te se não me tivesses desligado o telefone na

cara! Depois da maneira como me trataste, a última coisa que queria era
voltar a falar contigo! Foste um anormal! Decidi que só te ia ligar outra vez
quando a Luisinha nascesse, para te dizer que não queria nada de ti além de



que a registasses!
Sorriu ao mesmo tempo que empalidecia, até �car com a cara daquela cor

de mostarda como quando eu levei o tiro em Moringane. Recuou e
encostou-se ao aparador, como se precisasse de se apoiar para não cair.
− É uma menina?
Cruzei os braços e enfrentei-o.
− Sim, é uma menina e vai chamar-se Luísa, como a minha avó.
Essa parte não era negociável, mas ele não pareceu importar-se com o facto

de o nome da �lha já estar decidido. Acenou com a cabeça e �cou a olhar-
me, com aquela palidez estranha e um sorriso palerma.
Mandei-o sentar-se no sofá da sala, porque continuava meio apatetado e se

caísse eu jamais teria força para o levantar.
Fui buscar a caixa de cartão cor-de-rosa com os meus tesourinhos da

gravidez. Mostrei-lhe o boletim de grávida, onde estava escrito «polícia» na
pro�ssão do pai, um álbum que estava a fazer e as ecogra�as, com as
imagens da face, das mãos, dos pés e do grãozinho de café entre as pernas,
que con�rmava que era uma menina.
A sua cor voltou ao normal e parecia muito satisfeito, enquanto olhava com

um deslumbramento quase infantil para as imagens a preto e branco que eu
lhe mostrava...
Ia propor-lhe vermos o DVD da ecogra�a morfológica quando tocaram à

campainha. Fui ver quem era ao intercomunicador, ouvi o Ricardo
responder-me e gemi interiormente.
− Sou eu, So�. Está tudo bem?
− Sim, Ricardo. Está tudo bem.
− Posso subir para ter a certeza?
Tendo em conta os cacos ainda espalhados no chão, era uma ideia que

podia acabar muito mal...
− Agora não é uma boa altura, desculpa... − Fiz uma voz tranquilizadora e

suplicante. − Está tudo bem Ricardo, garanto-te. Por favor, vai para casa.
− Se está tudo bem e não posso subir, vem cá abaixo sozinha, dizes-me olá

e sobes outra vez. Perdes menos de dois minutos a fazer isto, So�. Eu �co
descansado e a seguir vou para casa.
Voltei à sala para falar com o Alex.
− Tenho de ir lá abaixo sozinha, para o Ricardo �car descansado e ir para

casa. Aquele telefonema foi um bocado idiota... – Fiz uma careta



descontente, tanto por o Alex me ter obrigado a ligar-lhe, como por o
Ricardo não acreditar em mim quando lhe disse que estava tudo bem.
Estava a interromper-me aquele momento especial, em que eu ia ver pela
quinta vez o vídeo da minha bebé.
O Alex olhou-me com uma expressão séria e completamente refeito.
− Ele não é parvo.

Desci, disse olá ao Ricardo como ele pretendia e expliquei-lhe por alto o
motivo do telefonema. Preparava-me para subir quando ele me segurou e
puxou para si.
− So�, eu conheço-te, estavas com medo quando me ligaste.
Neguei, apesar de ser verdade, mas não lhe disse que o medo era

principalmente por ele.
− Deixa-me subir e conhecê-lo.
Estava fora de questão juntar o Ricardo ao Alex, que pouco tempo antes

estava de cabeça perdida a partir candeeiros. Um bocadinho por minha
culpa que lhe chamei rafeiro, mas para o caso era indiferente.
− Hoje não, Ricardo.
− O que é que estão a fazer?
Pareceu-me que os ciúmes estavam a substituir a preocupação com a

minha segurança.
− A ver ecogra�as e coisas da gravidez. Eu tenho de falar com ele, é o pai da

minha �lha, vai ter de a registar, vai ter de a assumir e...
− Não, não vai.
Falou muito decidido, ao mesmo tempo que me olhava com aquele

sentimento de pertença que eu conhecia bem.
Fiquei a olhar para ele com o coração descompassado, à espera de uma

declaração de amor incondicional para mim e para a minha �lha por nascer.
− Ele não queria ter �lhos e tu não precisas que ele assuma coisa nenhuma.

Eu vou tratar de tudo, para tu e a Luisinha terem uma pensão em que nunca
vos vai faltar absolutamente nada, a nenhuma das duas!
Foi como levar um murro no estômago.
Tinha imaginado, secretamente, o Ricardo a querer fazer parte da minha

vida e ambos criarmos a Luisinha. A palavra «pensão» jamais faria parte da
minha fantasia.
Apertei as mãos com força para refrear a vontade que tive de lhe bater e de



chorar. Estava tão enervada que poderia começar a fazer qualquer uma das
duas ações a qualquer momento.
− O Alex é boa pessoa, Ricardo. O facto de não querer ter �lhos não tem

que ver com pensões. Ele teve uma vida difícil e passou por coisas terríveis, é
por isso que não quer ter �lhos. Na verdade, foi uma decisão que tomou
porque ele tem muito bom coração.
Lembrei-me da noite em que o Alex me contou como a irmã morreu,

quando me disse que se todas aquelas merdas tinham de acontecer, preferia
que lhe tivessem acontecido a ele. Imaginar-me uma criança amada e
protegida, tinha-o feito pensar que o mundo, a�nal, não era uma merda
assim tão grande. Declarações de amor à moda de Alex, que incluíam
asneiras, eram brutas mas verdadeiras e comoviam-me profundamente.
− O Alex é um bom homem, e apesar de já ter sofrido muito, fez-me feliz

na pior fase da minha vida.
O Ricardo recuou como se tivesse sido agredido �sicamente e eu senti-me

cruel.
Vi os seus olhos tornaram-se baços e uma moinha dolorosa de remorsos

apertou-me o peito.
Ele acenou-me com os lábios apertados numa linha �na e foi-se embora

sem dizer uma palavra.

Cobri a cara com as mãos enquanto me saíam lágrimas. Depois limpei-as,
respirei fundo várias vezes para me acalmar e voltei para casa. Encontrei o
Alex no sofá, a revirar a minha ecogra�a do segundo trimestre.
− Isto é a cara dela?
Abanei a cabeça e sentei-me ao seu lado.
− Não, isso é a barriga vista transversalmente. Isto não é um olho, Alex. É o

estômago...
Apesar de me sentir destroçada com o que tinha acabado de suceder na

entrada do prédio, a expressão embevecida do Alex, a olhar para aquelas
imagens difíceis de decifrar, fez-me sorrir.
Virei a página e apontei para a segunda imagem da esquerda.
− Aqui é que está a cara...
Ficou maravilhado com o per�l da face e depois com uma imagem do pé

onde se conseguiam adivinhar os dedinhos...
− Vou pôr o DVD com a ecogra�a toda e vai ser mais fácil perceberes!



A gravação era longa e bastante monótona. Além de mim, só a minha mãe
é que tinha aguentado vê-la toda, mas o pouco paciente Alex papou-a duas
vezes seguidas, com várias pausas para explicações sobre as cavidades do
coração e a importância de se verem todas as falanges dos dedos das mãos.

Quando tirei o DVD de dentro de leitor para o guardar outra vez na minha
caixa, olhou-me cheio de ternura e reconheci o meu gigante querido.
− Estás muito feliz, não estás?
− Estou, Alex. Muito feliz mesmo.
Suspirou e fez uma pausa antes de me questionar.
− Mesmo o pai sendo um tipo como eu?
Aninhei-me ao seu lado, contente por os seus olhos de chocolate terem

voltado a ser doces como eu me lembrava.
− Um tipo como tu? Que história é essa? Tu salvaste-me a VIDA! À custa

de arriscares a tua! E a dela também! Quando «entraste à maluca», como o
Filipe disse, e «limpaste» os tipos que estavam a disparar contra mim,
quando me �zeste o curativo com o garrote e me levaste para Maputo para
ser operada. Foram duas as vidas que salvaste nesse dia. Ela ainda não
nasceu mas tu já foste um herói.
Baixou a cabeça na direção do meu umbigo com um sorriso meigo.
− Não sabia que ela já estava aí dentro.
Acariciei a minha barriga e sorri-lhe de volta.
− E se soubesses? Terias feito diferente?
Substituiu o sorriso por uma expressão sisuda.
− Claro, tinha-te apertado o garrote com mais força.
Gostava tanto daquela sua expressão, de quando se fazia de engraçado e me

dizia coisas terrivelmente machistas, que devia ter aprendido na tropa e que
inacreditavelmente me faziam rir.
− Que horror!
Belisquei-o no braço, um gesto impensado e automático, que tinha feito

muitas vezes no contexto da relação muito cúmplice que tínhamos em
Moringane. Ele fez um esgar de dor e queixou-se em tom brincalhão. O meu
gigante só já tinha mansidão dentro de si.
− Ai! Os beliscões! Senti tanta falta dos beliscões...
A seguir fez-me uma festa na cara, um gesto pleno de carinho e também

algo mais profundo...



Eu ainda estava ressentida, com a cena de selvajaria na minha entrada e
com a forma como me tinha destratado quando lhe telefonei. Adorava-o e
era uma perdoadora rápida, mas mesmo assim �z por quebrar o momento.
Afastei-me e pus-me de joelhos no sofá.
Levantei a camisola e exibi a minha barriga redonda.
− Parece que engoliste uma bola de andebol!
− Queres senti-la?
Avaliou a minha barriga, nervoso e hesitante. Segurei-lhe na mão e

encostei-a ao meu umbigo.
A Luisinha �cou quieta e estava a deixar-me �car mal, tive de a empurrar

por cima algumas vezes, como a Dra. Margarida fazia nas ecogra�as. Ela
mexeu-se de repente e surpreendeu o Alex, que �cou maravilhado, a tentar
descobrir com que partes do seu pequeno corpo é que ela lhe estaria a tocar.
Ficámos ali durante algum tempo, a apreciar a magia acontecer nos

movimentos da nossa �lha, até que ele me tapou a barriga e me abraçou.
− Desculpa ter partido coisas e como te tratei. Tu também, So�a... Viste que

eu estava passado e ainda me foste chamar rafeiro...
Falou como se a responsabilidade de ter enlouquecido e atirado pelos ares

tudo o que estava em cima do aparador fosse minha.
− Tu é que começaste com a história do rafeiro! Não me venhas agora

culpar por isso também!
Ele riu-se enquanto eu me relembrava de como os seus abraços eram

sempre tão bons... Quentes e doces...
− Eu já sabia que tinhas tomates, mas tu consegues sempre superar-te,

So�a! Viraste-me do avesso de uma maneira como eu não me lembro de ter
acontecido em toda a minha vida!
Encaixei melhor o meu rosto na curva do seu pescoço antes de falar.
− Os outros bibelôs vou perdoar-te porque a Rita já nem se deve lembrar

que eles existem, mas o candeeiro não. Vou ter de ir à procura de um
parecido em lojas de velharias e vais ter de o pagar.
Ele deu outra gargalhada, grave e calorosa.
− É justo. Compra tudo o que quiseres que eu pago. – A seguir deu-me um

beijo rápido nos cabelos e depois outro, mais demorado e intenso que o
primeiro...
Lembrei-me dos nossos últimos dias em Moçambique e libertei-me do

abraço para o questionar.



− Então e o João Rodrigues? Apanhaste-o?
Abanou a cabeça com um semblante desiludido.
− Não. Fugiu para Dar-es-Salaam. Quando descobrimos fomos atrás dele

mas depois perdemos-lhe o rasto.
Fiquei horrorizada e tapei a boca com as mãos, não tinha sido stresse pós-

traumático. Era ele, o turista ruivo que me fez arrepios. Devia estar com
uma peruca...
− Eu vi-o, com uma mulher loira.
Contei-lhe o episódio em que pensei que estava a enlouquecer, mas a�nal

era o homem que me tinha raptado que estava no aeroporto de Maputo,
abraçado a uma mulher loira que eu não tinha reconhecido.
− Chama-se Hendrika, também anda metida nos mesmos negócios, é uma

sul-africana descendente de uma das famílias africânderes responsáveis pela
implantação do apartheid. Já se sabia que estavam ligados a fações
nacionalistas e compra ilegal de armas, mas agora percebemos que se
�nanciam com trá�co humano, escravidão sexual e outros negócios piores.
Arrepiei-me ao imaginar que outros negócios poderiam ser piores e o Alex

arrependeu-se do excesso de informação.
− Não te preocupes. Mais cedo ou mais tarde vou apanhá-lo. Queres comer

qualquer coisa? Estou cheio de fome, não como nada desde que descobri
que estavas grávida...
Eu também estava com alguma fome, mas tinha mais vontade de continuar

a conversar com ele e muitas perguntas para lhe fazer.
− Como é que descobriste que eu estava grávida?
Encolheu os ombros num gesto de resignação.
− Mesmo sabendo que continuavas casada quis ver-te. Tentei resistir, mas

foi mais forte do que eu... Há uns dias estava de folga e �quei a tarde toda de
vigia em frente ao teu colégio. Vi-te sair com essa barriga e �quei passado, a
pensar que me podias ter mentido ainda mais do que eu já imaginava.
Fiz-lhe uma careta de indignação, mas ele continuou no mesmo tom

neutro.
− Consegui aceder ao registo de saúde eletrónico e encontrei a tua urgência

na Maternidade Alfredo da Costa, onde te �zeram uma ecogra�a dois dias
depois de teres chegado e estavas grávida de seis semanas. No dia seguinte ia
falar contigo à porta do colégio, mas vi-te sair direta para o carro do teu
marido para irem a um stand de automóveis e... juntei os pontos...



Fulminei-o com o olhar e ele desculpou-se com um sorriso comprometido.
Tinha muitas saudades daqueles dentes branquinhos que contrastavam com
a pele escura, todos alinhados exceto o incisivo lateral direito encavalitado
no do lado...
– Se calhar não juntei os pontos de uma maneira correta. MAS, lembra-te

de que me disseste que eras divorciada, e a�nal és casada...
Ele tinha razão, mas a culpa não era minha...
− Não te menti, Alex! Eu achava que era divorciada, assinei um acordo um

mês antes de ir para Moçambique e o Ricardo disse-me que ia tratar de tudo.
Não podia adivinhar que ele depois não entregou os papéis!
O Alex olhou-me com curiosidade, mas questionou-me num tom neutro.
− Porque é que ele não os entregou?
Pensar no Ricardo e nas suas motivações enchia-me de mágoa.
− Porque ele é assim. Acha que decide a vida de toda a gente!
Ele �cou a estudar-me, circunspecto e sem dizer mais nada. Senti-me

desconfortável e mudei rapidamente de assunto.

− Isso é assim tão fácil? Entrarem nas minhas idas aos hospitais? Vocês na
Polícia Judiciária podem saber tudo de qualquer pessoa que queiram?
O Alex abanou a cabeça com um sorriso traquina, que combinava mesmo

bem com as sardas pequeninas cor de caramelo, espalhadas pelo seu nariz e
nas maçãs do rosto.
− Não foi por vias legais, mas foi fácil... Só tive de cobrar um favor a um

nerd dos computadores que trabalha no nosso departamento informático.
Fiquei cheia de curiosidade sobre o favor que o Alex teria cobrado ao nerd.

Em Moçambique, só soube que ele era polícia pouco antes da descoberta
perturbadora da minha gravidez e de me ter vindo embora. Tinha-me
divertido muito com as suas �loso�as pragmáticas cheias de gozo
camu�ado, mas não tinha explorado o Alex polícia...
− Que favor é que lhe cobraste?
Franziu o nariz, como se fosse algo pouco relevante...
Insisti para que me contasse, e, ao contrário da história das amantes sem

nome sobre a qual ele nunca se descoseu, cedeu e começou a falar.
− O Filipe teve um problema no computador, não estava a conseguir aceder

à net por causa da �rewall e ligou para a informática. Os gajos ainda
tentaram resolver o problema remotamente, mas depois não conseguiram e



mandaram um técnico. Apareceu-nos um tipo de óculos fundo de garrafa,
muito magricela, branco como a cal da parede e uma T-shirt dos Moonspell.
− Tu e o Filipe partilham o mesmo gabinete?
− Sim. O Filipe tinha lixado a «máquina» quase até à morte e o gajo ainda

teve de �car ali um bocado. Tu sabes como é o Filipe, começou na conversa
da treta e a dizer-lhe que ele parecia mesmo um cientista. O tipo achou
piada à alcunha e depois de arranjar a «máquina» também já não se calava,
era o melhor amigo do Filipe e queria contar-lhe a vida toda. Às tantas
começou a desabafar sobre a irmã mais velha.
«Só é pena que vocês não possam tratar dos casos de violência doméstica.

A PSP não faz nada! A minha irmã está a divorciar-se do meu cunhado
porque o gajo lhe batia, em frente à �lha dos dois e tudo. Um dia ela tentou
impedi-lo de entrar em casa, o gajo entrou à força e a seguir bateu-lhe com a
cabeça de lado na parede. Até lhe rebentou com o tímpano! Ela foi para o
hospital a sangrar do ouvido e de lá �zeram queixa. Nem foi a minha irmã
que fez a queixa, mas o gajo agora anda a ameaçá-la para retirar a queixa! E
a polícia diz que não pode fazer nada porque é a palavra dela contra a
dele...»
− Para deixar de os ouvir aos dois, dei-lhe um papel para ele escrever o

nome e a morada do cunhado. Ele simpatizou com o Filipe, mas estava com
um bocado de medo de mim e não queria escrever...
«Eh pá, Alex, vê lá o que é que vais fazer e tal, não era nada disso... Só

estava aqui a desabafar...»
− O Filipe interveio para o convencer escrever o nome do cabrão.
«Cientista, estás completamente à vontade, o Alex é só tamanho mas é um

menino. Ele está a tirar o curso de Direito e só lhe vai mostrar o livro do
código penal na parte em que a violência doméstica é um crime público que
não depende da queixa da vítima.»
− O cientista escreveu o nome do cunhado e o Filipe �nalizou a matar...
«E dar-lhe com ele nas fuças até as desfazer...»
Desatei-me a rir ao imaginar o Filipe a dizer aquilo e o Alex também

continuou mais divertido.
− Guardei o papel no bolso e o cientista foi-se embora cheio de medo, a

pedir-me para não lhe arranjar problemas com o outro tipo. A irmã vivia
apavorada porque o gajo quando se enervava parecia maluco, en�m... Deu
para imaginar o calibre do animal...



Apesar de ser uma história trágica para a irmã do cientista, eu estava a
adorar ouvir o Alex, sempre tão fechado sobre o seu trabalho quando
estávamos em Moçambique, segundo ele porque lhe custava dizer-me
mentiras.
− E o tipo era mesmo maluco?
Encarou-me com os olhos semicerrados e uma expressão enojada.
− Maluco? Estes gajos não são malucos, são maus... Se ele fosse maluco

dava com a cabeça dele na parede, não com a da mulher!
O Alex não estava com muita vontade de me contar o resto da história e

tive de o incitar. O cientista não lhe podia ter �cado a dever-lhe um favor
por ele ter guardado um papel no bolso das calças.
Acedeu ligeiramente contrariado, como se não tivesse muito orgulho na

continuação dos acontecimentos.
− Uma semana depois, o cientista veio ter comigo, a agradecer-me por o

cunhado ter sido internado no Hospital de São José para ser operado a uma
fratura com afundamento dos ossos próprios do nariz. Não sabia se ia
resolver o problema da irmã, mas ao menos eu tinha feito alguma coisa e ele
�cava a dever-me uma...
Abri a boca e cobri-a com as mãos, o Alex fez uma expressão embaraçada e

justi�cou-se.
− O gajo virou-se a mim com uma naifa, o que é que querias... Perguntei ao

cientista como é que ele sabia que o gajo estava em São José e ele confessou-
me que andava a «entrar» no sistema do registo nacional de utentes desde
que falou comigo, com medo de que o cunhado entrasse em coma ou pior
num hospital e fôssemos os dois presos...
Dei uma gargalhada e não me contive mais.
– Alex! Olha a fama que tu tens!
Ele sorriu satisfeito porque me conhecia bem, dizia que eu era transparente

e percebeu que eu não condenava o que ele tinha feito, como seria
moralmente correto num país civilizado.
Um ano antes talvez pensasse assim, mas as agressões que tinha sofrido por

parte de um tra�cante de mulheres numa quinta de cajueiros, incluindo uma
estalada que quase me fez saltar a cabeça do pescoço, tornaram os meus
limites para as formas de aplicação de justiça bastante mais liberais.
O meu querido Dr. Álvaro, que me diagnosticou a gravidez em Maputo,

tinha muita razão: uma tareia e um tiro mudavam uma pessoa. Era muito



difícil ser paci�sta depois de sentir na pele quão más algumas pessoas
podiam ser. Essa superioridade moral de sentimentos não estava ao meu
alcance, não conseguia ser como os admiráveis Gandhi, Martin Luther King
ou Dalai Lama.
O Alex não estava interessado em debater a fama que tinha, tirou o telefone

do bolso do casaco e não pude deixar de reparar que o wallpaper já não era a
minha fotogra�a com o Adam, o rafeirito que adoptei em Moringane e a
quem ele sempre chamou apenas «cão». Abriu o WhatsApp na mensagem
que lhe interessava e entregou-mo.
− Cobrei o favor ao cientista quando te vi grávida e ele mandou-me o teu

relatório de urgência na Maternidade Alfredo da Costa.
Fiquei boquiaberta, ele tinha fotogra�as da triagem com a minha tensão e

uma observação da enfermeira.
«Combinou vir fazer ecogra�a com a Dra. Margarida. Informada que não

tem uma situação urgente e poderá ter de aguardar muito tempo. Insiste em
esperar. Muito ansiosa.»
A parte da Dra. Margarida era um telegrá�co «Gravidez inicial. Embrião in

utero com 6 semanas e BC+. Tem alta».
Eu não tinha aquela informação, mas um tipo em casa com conhecimentos

informáticos podia saber tudo o que me tinha acontecido, incluindo que
estava insistente e muito ansiosa. Aquilo irritou-me muito. Estávamos todos
a viver no Big Brother e não sabíamos quem nos estava a ver ou o que
estavam a ver! Ainda por cima eu não estava assim tão ansiosa...
O Alex não se mostrou nada solidário com as minhas questões da

segurança informática do Ministério da Saúde, em vez disso pareceu-me
ressentido.
− A única coisa sobre a qual te menti, até ao dia em que te fui resgatar, foi a

minha pro�ssão. Tudo o resto que te disse era verdade e nunca te escondi
nada...
Ao contrário de mim, que me tinha vindo embora de Moçambique sem lhe

contar que estava grávida. Era o que pairava implicitamente nas suas
palavras e eu não soube o que dizer...
Ele também não insistiu no assunto da sinceridade. Levantou-se e

estendeu-me a mão.
− Anda. Pago-te o jantar onde quiseres em troca dos bibelôs que não

queres substituir.



Lembrei-me das quantidades exageradas de comida que ele habitualmente
ingeria e imaginei que devia ter �cado extramente transtornado com a
minha gravidez para ter deixado de comer.
− Acho muito bem, Alex. E mais, antes de sairmos, vais pegar na pá e na

vassourinha para apanhares os caquinhos todos do chão, com muito
cuidado porque eu adoro andar descalça!
Respondeu-me a armar-se em engraçado outra vez.
− Onde está a vassourinha para eu apanhar os caquinhos?
Franzi-lhe o sobrolho e ele �ngiu-se arrependido.
– Desculpa, não resisti, já tinha saudades dessas tuas palavrinhas...
Um homem com o tamanho e o aspeto dele a dizer diminutivos daquela

forma gozona dava-me vontade rir, mas disfarcei e não admiti que as
saudades eram mútuas.
Em vez disso, �z uma cara séria, estiquei o braço direito e o indicador.

Falei-lhe com a outra mão na anca e o máximo de autoridade que consegui.
− Ali, na despensinha!

Fomos jantar nesse dia, e no seguinte também.
Tínhamos muito que conversar. Contei-lhe novidades de Moringane, como

a professora Rita tinha passado a ser diretora da minha escola, como a
Hermínia estava aliviada por eu não ter �cado coxa para sempre, e que
falava com a Zubaida através do telemóvel da prima.
A minha miúda maravilha já tinha recebido os ténis prometidos, mais uns

calções, caneleiras e meias de futebol. Continuava a ser uma força da
natureza e obrigou-me a refazer a promessa solene de a visitar assim que
pudesse.
«Mandaste coisas de mais! Não me estás a dar isto tudo para te desculpares

por não vires cá mais, pois não? Se for assim pre�ro mandar tudo de volta!»
O Alex riu-se com a minha imitação da voz abespinhada da Zubaida.
− Tu és mesmo doida por aquela miúda!
Alarguei o sorriso ao lembrar-me do quanto adorava a minha Zubaidinha.
− Sim! Acho-a a oitava maravilha do mundo! Fiquei deslumbrada com ela

assim que a conheci...
− Notou-se. Não se fazem quarenta metros a correr debaixo de fogo

cruzado por dá cá aquela palha...
Ainda estava sentido com a minha loucura de ter saltado pela janela para a



salvar, e também me pareceu que estava com alguns ciúmes.
− E a ti também te adorei desde que te conheci, Alex. Até acho, e já te disse

isto, que nos conhecíamos de outra vida...
Acenou-me com um meio sorriso enternecedor, con�rmatório de que se

lembrava da minha teoria sobre termos vivido juntos noutra encarnação.
− Acreditas mesmo nisso das vidas passadas? Que me protegeste e eu quero

retribuir?
− Sim.
Fitou-me com uma expressão descon�ada, o que me levou a desenvolver a

minha resposta para ser mais verdadeira.
− Sinto-o, mas é pouco racional à luz dos conhecimentos que fui

adquirindo. Seria mais fácil se tivesse nascido no Tibete e sido ensinada
assim, mas cresci numa família católica, onde se acredita em Deus e na
Nossa Senhora de Fátima. Tirei um curso de Ciências onde só é real o que
consegues provar, mas depois uma tia minha espanhola emprestou-me os
livros todos do Dalai Lama e achei que havia coisas no Budismo que faziam
sentido...
O Alex não estava a prestar muita atenção às minhas re�exões religiosas e

nem se apercebeu de que eu ainda não as tinha acabado.
− Então, e como estão as coisas com o teu marido que acha que decide a

vida de toda a gente?
Disse-o no mesmo tom que eu tinha usado, quando lhe expliquei porque

não era divorciada. Arrependi-me de ter falado assim do Ricardo e respondi
num acento contemporizador.
− O Ricardo está a tratar com um advogado da família para fazer um novo

acordo, justo para os dois. No fundo, só temos de dividir as nossas coisas
que estão na casa dele. Nem faço muita questão de �car com nada, exceto
um painel de madeira de Bali com o Garuda, uma serigra�a do Cargaleiro e
talvez a bimby, que deve dar jeito para fazer sopas de bebé. Vai ser tudo
pací�co. Ele até me queria dar uma pensão, mas eu não vou aceitar...
O Alex devia ser um excelente interrogador, esteve sempre muito atento à

minha mímica facial, mas sem demonstrar nenhuma emoção.
− Porquê?
− Porque eu trabalho para me sustentar e se tiver alguma a�ição tenho os

meus pais. Acho que não faz sentido receber uma pensão do Ricardo.
Encolhi os ombros, infeliz com a minha última frase. Juntar as palavras



«Ricardo» e «pensão» incomodava-me sempre, como se fossem conceitos
que não deviam coexistir, por ser impossível ou implicar sofrimento, como
gol�nhos no deserto ou borboletas debaixo de água.
O Alex interrompeu os meus pensamentos e cobriu a minha mão com a

sua.
− Isso não sei, mas eu tenho obrigação e vou contribuir para as despesas da

Luisinha. Aliás, podes dizer-me já se precisas que compre alguma coisa...
Foi a primeira vez que o Alex se referiu à �lha pelo nome, fê-lo com uma

expressão responsável e tão adorável que tive vontade de o encher de beijos
na cara toda...
− Agora não preciso de nada. Herdei várias coisas da minha amiga Joana e

já comprei tudo para os primeiros meses. Estava ansiosa por adquirir coisas
fo�nhas!
Havia apenas uma coisa que tinha gostado e que ainda não tinha...
− Só estou indecisa se vale a pena comprar uma almofada de

amamentação... não é nada de especial, é uma almofada grande em forma de
ferradura, que ajuda a mãe a �car numa posição confortável e serve de
ninho para o bebé. A Joana acha que é uma treta, mas eu gostei da ideia...
− Isso vende-se onde?
Ver o Alex interessado num artigo para amamentação, deu-me vontade de

gozar com ele até à exaustão, mas controlei-me e respondi.
− Vi uma muito querida na Chicco, cor-de-rosa com �ores, mas ainda não

percebi se valerá realmente a pena. Depois falamos, de certeza que não
vamos ter problemas por causa disso.
Olhou-me repleto de um sentimento que me fez sentir nobre e acarinhada.
− Não. Tenho a certeza de que não vamos ter problemas nenhuns por causa

disso. − A seguir fez uma expressão conformada que eu sabia que era a
brincar. – Eu compro a almofada querida com �ores cor-de-rosa. Não tenho a
mínima hipótese quando te pões com essas falinhas mansas, nem quero
imaginar quando forem duas assim! Mais vale �cares já com o meu cartão
de crédito para gastares o que quiseres em coisas fo�nhas. Deixa-me só
qualquer coisa na conta para eu comer! Nem é preciso ser muito...
Era impossível não achar graça ao Alex, a falar em coisas fo�nhas e a �ngir-

se preocupado por poder �car sem dinheiro para comer. Desatei a rir e ele
também.



No sábado de manhã fui para casa dos meus pais. Estava a passear a Gwen
no parque quando o meu telefone tocou.
− Estou a chegar à tua casa para irmos comprar o candeeiro. Não quero que

�ques com falta de luz na entrada.
Expliquei-lhe que raramente acendia aquele candeeiro e não estava em

Campo de Ourique, onde existiam muitas lojas de móveis clássicos e com
velharias. Ali na zona da Charneca da Caparica, as lojas eram mais
modernas e mais caras.
− Não faz mal, a professora Rita merece. Dá-me a morada que eu vou aí ter.
Na terceira loja onde fomos, encontrei uma versão mais estilizada do

candeeiro que ele tinha feito voar. A meio da minha análise sobre a relação
preço/qualidade/parecença com o original, a responsável da loja aproximou-
se.
− Esse é lindo e �ca bem em qualquer lugar. Estão a pensar nele para o

quarto do vosso bebé?
O Alex, que habitualmente gastava poucos sorrisos com desconhecidos que

o abordavam, para minha surpresa, respondeu sorridente e num tom muito
simpático.
− Por acaso não. Estávamos a pensar nele para o hall de entrada.
A vendedora referiu que também era uma excelente opção e depois desviou

o olhar na direção da minha barriga.
− E quando é que nasce? Ainda deve faltar um bocadinho...
Eu ia responder que estava grávida de 24 semanas, mas ele antecipou-se, ao

mesmo tempo que me rodeava os ombros.
− A data provável do parto é 11 de fevereiro, mas pode nascer a partir das

37 semanas, no dia 21 de janeiro.
Acenei a con�rmar, ao mesmo tempo que disfarçava o meu espanto. Ele

não só tinha decorado a data das 40 semanas que constava no meu boletim
da grávida, como também tinha ido estudar o assunto duração da gravidez e
aprendido que os bebés nasciam a partir das 37 semanas.
Fiquei tão impressionada que não pensei mais no candeeiro, concordei

com a sua decisão de adquirir aquele e brinquei enquanto lhe pedia
explicações sobre os seus conhecimentos obstétricos.
Ele ignorou as minhas provocações com uma expressão bem-disposta,

comportou-se como se aquela sua faceta fosse muito natural e encaminhou-
nos para a zona de artigos decorativos.



A senhora da loja seguiu-nos, para sugerir um ananás em latão e uma jarra
de louça que complementariam muito bem o candeeiro.
Agradeci, disse-lhe que não íamos levar mais nada e depois justi�quei-me

em segredo perante o Alex, muito desanimado por eu não o deixar comprar
nenhum bibelô para substituir os escaqueirados.
− Não faz sentido nenhum comprares estes objetos que não me fazem falta.

Gasta-se matérias-primas, consome-se água e polui-se o ambiente para os
fabricar. Quanto mais objetos comprares, maior é a tua pegada ecológica.
Pre�ro guardar-me para coisas que necessite mesmo e de preferência
sustentáveis...
Ele aceitou os meus argumentos e segredou-me de volta enquanto me

puxava para si.
− Essas tuas ideias... Também tinha muitas saudades delas...
Ficava adorável quando fazia aquele seu sorriso de bom malandro.
− O minimalismo ecológico não é uma ideia minha. Já há muitas pessoas a

seguir por este caminho...
O Alex con�rmou que a senhora continuava entretida a embalar o

candeeiro e respondeu-me mais sério.
− Pois há. Eu também sou um grande adepto do minimalismo ecológico.

Se calhar até mais do que tu...
Fiquei surpreendida com a revelação e ele elucidou-me.
− Porque não tenho paciência para ir a lojas e menos ainda para andar a

escolher este tipo de tretas...
Não contive uma gargalhada e ele continuou a falar, ainda mais baixo e

com os lábios muito perto dos meus cabelos.
– Exceto se for contigo. Para acompanhar a minha princesa tenho

paciência para tudo e mais alguma coisa...
Derreti-me ao ouvi-lo chamar-me princesa outra vez. O Alex de vez em

quando também o fazia em Moçambique, numa alusão à brincadeira da
nossa primeira noite juntos, em que ele me propôs uma aventura em que
seria o meu lacaio para eu não atender o telefone ao João Rodrigues...
Depois do candeeiro adquirido fomos almoçar ao pé da praia, e aproveitei

para saber todos os pormenores da sua vida de in�ltrado que me tinha
sonegado. Ao contrário do que eu estava habituada em Moçambique quando
o assunto era trabalho, ele respondeu-me sem reservas a tudo o que eu
perguntei, aparentemente muito satisfeito com o meu interesse.



Contou-me sobre a sua decisão de concorrer à Polícia Judiciária quando
saiu dos fuzileiros, as provas que fez para entrar, os primeiros casos que
investigou e depois a sua transferência para a brigada antiterrorismo. O Alex
não tinha nada que o prendesse em Portugal e estava desejoso de se afastar
do seu passado, marcado pelo pai abusivo e a morte da irmã. Foi por isso
que se ofereceu para várias missões fora do país, incluindo a de Moringane
onde nos conhecemos.
Fiquei comovida com a forma como se abriu, expôs o seu passado e as suas

vulnerabilidades, sem omissões nem respostas evasivas.
Ele também me pareceu emocionado, sobretudo quando falava na família,

mas já não lhe notava a mesma amargura na voz de quando me contou que
o pai expulsou a irmã de casa. Talvez tivesse começado a fazer as pazes com
o Alex de 14 anos e aceitado que não era ele o responsável por mudar o
rumo dos acontecimentos. Lembrei-me do que me disse no hospital em
Maputo, que a minha «imagem» a correr em direção à carrinha o tinha feito
acreditar que não era só ele que podia ter feito alguma coisa.
Pensar que eu podia ter contribuído para ele se libertar daquela culpa

absurda que o devia magoar tanto, fez-me sentir lisonjeada e feliz.
Saímos do restaurante de mãos dadas, com o Alex a fazer gracinhas sobre a

forma como lhe tinha atacado a sobremesa e sem vontade de nos
despedirmos.
Convidei-o para vir a casa dos meus pais e sentei-me com ele no sofá de

palhinha do alpendre, a apreciar a tarde de sol e o jardim da minha mãe. Só
a Gwen é que estava em casa e �cou muito contente por ter companhia,
pediu-nos festas e depois deitou-se aos nossos pés.
Ele lembrava-se das histórias da minha infância que eu tinha partilhado

nos nossos serões, em que o entretenimento era a minha tagarelice, muitas
delas passadas naquele jardim. Falámos sobre as hortenses da minha mãe
que o meu cão Fizz desenterrava e também dos esconderijos que usava com
o Vasco. Depois �cámos num silêncio acolhedor, a usufruir apenas do
prazer da nossa companhia, até que o Alex se virou para me encarar.
− Queres contar-me porque é que te vieste embora de Moçambique sem

me dizeres que estavas grávida?
Encolhi os ombros e tentei responder com naturalidade.
− Porque na minha primeira gravidez abortei às oito semanas e o médico

em Maputo não me mostrou o coração do bebé a bater. Quis vir para



Portugal para con�rmar que estava tudo bem.
Ele acenou com um sorriso terno.
− Sim. Já me disseste isso antes. Agora queres contar-me a verdade?
Tapei a cara com as mãos, não controlei um risinho nervoso e cedi.
− Vocês na polícia treinam para saber se as pessoas estão a mentir, é?

Como é que se percebe isso? Há alguma técnica especial?
Ajeitou-me os cabelos e respondeu-me num tom divertido.
− Não é assim tão fácil como parece. Não há uma fórmula exata. Há alguns

sinais que podem ajudar a perceber que a pessoa não está a dizer a verdade.
Normalmente, estão relacionados com picos de ansiedade, que alteram a
linguagem corporal habitual da pessoa, que passa a fazer movimentos
oculares diferentes dos comuns ou altera a velocidade do pestanejar... No teu
caso, não haveria qualquer di�culdade, acho que até uma criança de cinco
anos te topava. Engoles em seco, falas com hesitações e evitas o contacto
visual... – Fez uma pausa e tocou levemente com o indicador na ponta do
meu nariz. – Só te falta um apito ou acenderes uma luz vermelha no nariz...
Era naquelas alturas que mais detestava a minha «transparência»...
− Vim-me embora sem te dizer que estava grávida porque tive medo da tua

reação. Não querias ter �lhos e, apesar de ter sido sem querer, acabei por
enganar-te quando engravidei. Não me sentia preparada para lidar contigo
se te zangasses... Ainda tentei ganhar coragem para te contar no Hotel
Santos. Lembras-te de te dizer que achava que serias um pai maravilhoso e
que devias ter �lhos?
Ele assentiu com uma expressão subitamente grave e eu tentei ilibar-me.
− Tu respondeste-me que não querias. Disseste-o muito decidido e eu

desisti...
Vi-o contrair os maxilares, suspirou e olhou-me reprovador.
– Eu sabia que já tinhas passado por um inferno para tentares engravidar...

Tinhas feito a cirurgia mais uma data de tratamentos que não resultaram...
O que é que esperavas que te respondesse? «Tens razão, So�a, vou arranjar
uma gaja qualquer que não tenha problemas nos ovários e vou ter um �lho
com ela?» Era a última coisa que eu queria para a minha vida...
Fiz uma careta a concordar que não teria sido uma boa resposta e ele

amenizou o tom.
− Nunca me passaria pela cabeça que te estavas a referir a ti... Se me

tivesses dito que «nós devíamos» ter um �lho, eu teria respondido de



maneira diferente...
Suspirei também, lamentando a minha quota-parte de responsabilidade em

todos os mal-entendidos que nos tinham afastado.
– Desculpa por não ter sido mais explícita.
Fez-me um olhar perdoador acompanhado de um sorriso meigo que me

�zeram sentir melhor.
– Anda cá. − Ao mesmo tempo que falou, puxou-me de lado para o seu

colo acolhedor e eu encaixei-me dentro do seu abraço com a cabeça colada
ao seu peito. A variação sentada da nossa posição de dormir em
Moçambique, que me era tão familiar e reconfortante.
− Ficaste com medo de que eu me passasse, não foi?... E a minha entrada à

bó�a pelo teu apartamento a dentro, deu-te alguma razão... – Fez uma pausa
longa e aconchegou-me mais para junto de si. − Estava muito zangado, mas
as ameaças eram só teatro, para chamares o teu marido e contares-lhe que o
�lho era meu. Não te ia fazer mal. Queria desmascarar-te, mas ao mesmo
tempo queria que lhe contasses comigo presente para te proteger... Não te ia
fazer mal...
Respondi-lhe que sabia que sim contra o seu peito, sem me mexer e a

saborear todo o afecto que emanava do seu corpo.
− Tu sabes porque é que eu não queria ter �lhos, So�a... Primeiro, nunca

tinha considerado a hipótese com ninguém e depois... não queria correr o
risco de ser um pai igual ao meu...
Ele não queria correr esse risco porque a mãe lhe dizia que era parecido

com o pai. Por muito mau que fosse o comportamento do Alex em criança,
para mim era inaceitável que ela o tivesse comparado com o pai que os
maltratava.
Ia repetir-lhe o que lhe dissera em Moçambique, que tinha a certeza de que

ele era muito diferente do pai, mas o Alex antecipou-se.
− Eu não sou como ele. Eu nunca te tocaria com um dedo. Nunca. −

Respirou fundo e continuou: − Era impensável, acho que preferia dar um
tiro na minha própria mão...
Arrepiei-me só de o imaginar a fazer tal coisa e tentei reclamar do rumo

sinistro da conversa, mas ele cortou-me a palavra.
− Podes dizer ou fazer-me qualquer coisa, a pior coisa que possas imaginar,

que eu seria incapaz de te magoar. Agora tenho a certeza disso... – Pousou a
mão suavemente na minha barriga antes de continuar. – Nem a ti nem à



nossa �lha. Tu és a exceção na minha vida e ela também...
Desfrutei da sua carícia e depois levantei o rosto para o encarar.
− Estás muito enganado sobre ti, Alex. Nós não somos a exceção, somos a

regra...
Senti a sua outra mão na minha face, perdi-me no seu olhar e os nossos

lábios juntaram-se num beijo tão doce como o meu serendipity.
Perdi a noção de onde estava. Na minha cabeça voltei para Moringane,

para o sofá antiquado da Rita ou para a nossa manta de piquenique na
cascata de Namaacha. Só me apercebi de que a�nal estava em Portugal,
quando a minha mãe chegou e deixou cair os sacos que trazia, perplexa a
olhar para nós.
Apesar de eu já lhe ter contado que o telefonema às oito semanas tinha sido

um grande mal-entendido, ela portou-se horrivelmente. Tratou-o com uma
educação formal pouco amigável, convidou-o para jantar com um sorriso
amarelo e manteve sempre uma atitude distante, sem fazer caso nenhum dos
meus olhares fulminantes.
O Alex aceitou o convite como se ela o tivesse feito com gosto e fomos ter

com o meu pai ao restaurante, para nos sentarmos na nossa mesa habitual e
partilharmos uma refeição bastante constrangedora. O meu pai conversou
com o Alex sobre a nossa vida em Moçambique e fez mais algumas
tentativas para camu�ar a falta de hospitalidade da minha mãe, mas a aura
de desaprovação que ela irradiava seria capaz de estragar qualquer ambiente.
Quando �nalmente regressámos, despedi-me do Alex ao pé do seu carro e

tentei desculpar a atuação da menina Madalena, que ia ouvir das boas assim
que eu entrasse em casa.
Ele fez um gesto com a mão a menorizar a situação e um sorriso

apaziguador.
− Está tudo bem. Não te zangues com a tua mãe por causa de mim, So�.
Sorri ao ouvi-lo chamar-me So�, com a sua expressão de gozo dissimulado

que não me enganava, enquanto me compunha os cabelos atrás da orelha.
− Nunca me disseste que te chamavam So�...
Não o tinha feito porque quando ele me conheceu eu queria cortar laços

com a «So�», a pessoa que eu era antes de apanhar o avião para
Moçambique, reinventar-me e ser uma nova mulher. Além disso, adorava a
maneira como o meu nome completo soava dito por ele, umas vezes com
carinho e outras com desejo...



− É uma alcunha um bocado maricas. So�...
Recompus-me das minhas divagações mentais e dei-lhe imediatamente o

troco.
− Alcunha maricas!? Ah! Ah! Fala o Alexandre que todos tratam por

«Alex»...
Ele fez uma careta e uma expressão ofendida antes de responder.
− «Alex» é muito �xe, foi o Evandro que mo pôs e é o meu nome de guerra!

Não é como «So�»...
Fez um esgar lamecha e uma voz dengosa de namorado melga ao dizer So�.
− «So�» também é muito �xe, e a mim ninguém mo pôs, é uma criação

minha! O Vasco passava os dias inteiros atrás de mim sem conseguir dizer
So�a. Chamava-me duma maneira horrível. Xu�! Fui eu que inventei e o
ensinei a dizer So�, para ele deixar de dizer Xu�! Os meus pais também
gostaram do petit nom e toda a gente me passou a chamar assim.
Percebi que �cou visivelmente agradado por o meu So� não ter nascido da

imaginação do Ricardo, como me pareceu que ele suspeitava.
− Ah... muito bem, então foste tu que decidiste que toda a gente devia

chamar-te assim. Faz todo o sentido... – Piscou-me o olho antes de concluir:
– Pensando melhor, So� não é assim tão mau. Até sou capaz de me
habituar...
Antes de terminar de falar aproximou-se, envolveu-me nos seus braços de

gigante bom e deu-me um beijo de despedida.



O preço a pagar

Dois dias depois, na segunda-feira, estava a chegar a casa quando fui
interpelada à má-�la por um Alex espavorido.
− Onde é que te meteste? São quase oito da noite!
Respondi-lhe com a naturalidade de quem é adulto e �ca na rua até às

horas que lhe apetece.
− Fiquei a ajudar os miúdos do nono ano a fazerem rifas, para venderem

no Magusto e juntarem dinheiro para a viagem de �nalistas. Porque é que
não me ligaste? Eu tinha-te avisado.
Respirou fundo e fez um careta de aborrecimento.
− Eu liguei-te, So�a. Há duas hora e meia. Atendeu-me um tal de

Humberto. Disse-me que tinhas deixado o telefone na sala de professores e
que se eu te encontrasse te avisasse que ia guardá-lo no cacifo.
Fiquei desapontada por ter deixado o telefone na sala de professores. Não

gostava de �car sozinha em casa sem um meio de comunicação. Tendo em
conta que não era a primeira vez que me esquecia do telemóvel na escola,
talvez fosse boa ideia instalar um telefone �xo em casa da Rita.
− O professor Humberto deve ter-se esquecido de que eu ia ajudar com as

rifas...
O Alex também me pareceu muito desapontado.
− Volta, localizador GPS, volta que estás perdoado! – Fiz uma expressão

amuada, mas ele continuou a tentar a sorte. – Nem ias dar por ele... Podias
pô-lo na tua bolsinha que nunca desilude. Ficava a fazer companhia à
ametista de proteção...
Levantei o indicador e espetei-o na direção do seu sorriso de troça.
– Nunca mais te atrevas a pensar em semelhante coisa!
Acatou a minha decisão e pediu-me para o esperar enquanto ia ao carro.
Regressou com um saco grande da Chicco que eu adivinhei imediatamente

o que continha.
Assim que entrámos em casa sentei-me alegremente no sofá, com a

almofada à minha volta e a �ngir que estava a dar de mamar.
Ele �cou encostado ao louceiro da Rita, a apreciar-me alimentar um bebé



imaginário durante algum tempo, depois tirou um papel do bolso das calças
e começou a declamar itens de enxoval para um recém-nascido.
As minhas respostas «já comprei», «a Joana emprestou-me» e «treta inútil

para gastar dinheiro» deixaram-no visivelmente decepcionado.
Desistiu da lista, sentou-se ao meu lado e examinou a almofada.
− Tens as coisas que compraste aqui em casa?
− Não muitas, está quase tudo guardado em casa dos meus pais, no meu

quarto e no quarto de hóspedes, que vai ser o quarto da Luisinha quando ela
dormir sozinha.
Pareceu-me ainda mais desiludido.
− Está bem, mas eu também quero contribuir. Nem que seja só com as

fraldas ou leite em pó...
Abanei a cabeça em absoluto desacordo.
− A minha bebé não vai beber desse leite, só vai mamar...
Ele olhou na direção do meu peito com uma expressão avaliadora antes de

responder.
− Achas que chega? Não te esqueças que ela também é minha �lha...
Senti-me profundamente ofendida no meu orgulho de grávida e de mulher.

Não me controlei e dei-lhe vários tabefes no braço com ambas as mãos que o
�zeram rir, o que ainda me irritou mais.
− Foste horrível! As mulheres com mamas pequenas podem ter tanto leite

como as outras! O leite está sempre a ser produzido e não é preciso muito
espaço para �car acumulado! És um ignorante!
Tentou desculpar-se ao mesmo tempo que se esforçava para conter o riso.
− Tem calma... Pronto, o teu leite vai chegar e sobrar, não se compra leite

em pó nenhum...
Dei-lhe um último tabefe.
− Chama-se leite adaptado!
Levantou as mãos num gesto de rendição.
− Okay! Não se fala mais nisso! Foi só uma sugestão, não percebo tanta

raiva...
Fiz-lhe uma careta com um sorriso falso, para que se calasse e me deixasse

em paz. Ele fez exatamente o contrário, puxou-me para si e continuou a
falar, enquanto me olhava com uma mistura irresistível de arrependimento,
gozo e afeto.
− Sabes que eu sou doido por todas as partes deste teu corpo pequeno...



Gostei de o ouvir, mas ainda estava ofendida pela insinuação pouco
abonadora em relação às minhas maminhas.
− O meu corpo não é pequeno, o teu é que é gigante!
Colocou uma mão de cada lado das minhas ancas e olhou-me com uma

emoção forte e profunda. Subiu as mãos lentamente, numa carícia meiga até
chegar ao meu rosto.
− O teu corpo é perfeito e foi o meu presente preferido. Lembras-te?
Claro que me lembrava, e de como me comoveu quando mo disse pela

primeira vez.
Não era possível resistir a toda a doçura que cabia naqueles olhos cor de

chocolate enquanto os seus lábios mergulhavam nos meus.

Os beijos do Alex levavam-me para o sítio quente, bom e doce, que o meu
gigante querido tinha dentro de si. Daquela vez, ele estava mais ousado do
que no jardim dos meus pais, o que me fez recordar de como era bom fazer
amor com ele e adormecer com a cabeça em cima do seu peito a seguir.
Lembrei-me de tudo isso, mas, mesmo assim, retraí-me e afastei-me.
Ele parou de me beijar e �cámos ambos imóveis, num silêncio doloroso

que me pareceu durar uma eternidade.
Enquanto o Alex se levantava, tentei compreender o que poderia ter

provocado aquela minha reação. Saber que ainda era casada? As minhas
memórias recentes de acontecimentos semelhantes, passados naquela
mesma casa?
Apercebi-me de que não estava preocupada com nenhuma instituição nem

devia explicações a ninguém. Tinha sido irracional e instintivo, estava a ser
�el apenas a mim própria...
Interrompi as minhas penosas re�exões ao sentir que me segurava no

queixo.
− Desculpa... Sinto-me confusa e...
Não consegui dizer mais nada que me justi�casse. Fiquei a vê-lo vestir o

blusão, depois deu alguns passos à volta da sala e voltou para se despedir.
Fê-lo num tom baixo e com os lábios no topo da minha cabeça.
− Não faz mal, So�a. Eu percebo que estejas confusa. Depois falamos

melhor.
Foi-se embora e eu �quei onde estava, mergulhada nos meus pensamentos

durante muito tempo.



O Universo tinha colocado dois bons homens na minha vida, talvez para
me compensar pelos dois péssimos ovários, mas o preço a pagar por ter
engravidado era não �car com nenhum deles.
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Saí do colégio depois do treino de basquete das iniciadas e fui à farmácia em
frente ao Jardim da Parada, para comprar um creme antiestrias
recomendado pela Joana.
Tinha estado um lindo dia de verão de São Martinho, mas ao cair da noite

começou a soprar um vento frio e estava pouca gente na rua. Enquanto me
afastava da farmácia, resguardei-me melhor no meu casaco de lã e decidi ir
comer um falafel ao quiosque do jardim.
Juntamente com o take away da Rua Silva Carvalho, jantar cedo antes de ir

para casa era uma boa forma de superar a minha inabilidade culinária.
Atravessei a rua e parei para guardar o creme na minha mochila. Estava a

arrumá-lo de maneira a deixar a carteira por cima para pagar o falafel,
quando senti que me agarravam por trás.
Foi um gesto súbito e violento, ao qual se seguiu a sensação a�itiva de me

taparem o nariz e a boca. Fiz um esforço para inspirar e reconheci um cheiro
parecido com o da acetona, mais amargo e muito intenso. Apesar de me
sentir a enfraquecer, consegui alcançar a pequena lata de gás lacrimogénio
que ainda tinha na mochila, mas da maneira como me prendiam, não tinha
como levantar a mão que a agarrava e defender-me.
No último instante antes de perder os sentidos, sob o efeito do que só podia

ser clorofórmio, guardei a lata por baixo da camisola, no elástico da minha
cinta de grávida.
A seguir, mais nada.

Acordei nauseada e com a cabeça a latejar. Era de noite e estava deitada no
banco de trás de um veículo em movimento.
Tentei mudar de posição e senti as mãos presas à minha frente. Rodei os

pulsos até os meus dedos tocarem no material que me aprisionava, um
plástico forte, como o das braçadeiras que a minha mãe usava na
jardinagem.
Tentei reconstituir o que me tinha acontecido, mas não me lembrava de

nada além de uns braços muito fortes que me prenderam, a a�ição para



respirar e o cheiro amargo.
Levantei-me a custo, ao mesmo tempo que a pessoa no lugar do passageiro

se movimentava.
Quando o João Rodrigues olhou para mim, foi como se o ar nos meus

pulmões se transformasse num ácido, que me queimou e petri�cou por
dentro. Mesmo no escuro, aqueles olhos lançaram-me uma maldade como
nunca tinha visto em mais ninguém.
− Boa noite. Se não quiseres que te dê já um tiro e te atire para a berma da

estrada, deixa-te estar quieta e calada.
Tive a certeza de que seria capaz de o fazer, e sem pensar duas vezes.
Mantive-me em silêncio enquanto as lágrimas me corriam

abundantemente. Olhei pela janela da carrinha e tentei descobrir para onde
me levavam. Seguíamos por uma estrada de dois sentidos no meio de uma
serra, passámos uma localidade muito pequena chamada Almada de Ouro,
virámos à direita para uma estrada de terra batida durante uns quinze
minutos e parámos em frente a uma casa no meio do nada.
Os homens que me tinham raptado saíram do carro, instantes depois a

porta de correr do meu lado esquerdo abriu-se e reconheci o Caxambu.
− Sai.
Não foi por desobediência que me encolhi. Foi porque o medo me

paralisava.
O Caxambu deu-me outro grito para sair, mas eu continuei sem me mexer.

O João Rodrigues empurrou o Caxambu e entrou com metade do corpo
dentro da carrinha.
Olhou-me com uma expressão desagradada e a seguir vi-o levantar a mão.

Deu-me duas bofetadas com força e a seguir puxou-me pelos cabelos até me
fazer sair do carro.
Primeiro, implorei para que não me �zesse mal, nem a mim nem à minha

bebé, a chorar e a soluçar, mas calei-me quando percebi que por cada
palavra que dizia ele me puxava os cabelos com mais força.
Levou-me até à entrada de uma vivenda com dois pisos que parecia

recentemente construída. Parou à frente da porta de madeira branca e
mandou o Caxambu abri-la.
Olhei em volta e o luar permitiu-me ver que estávamos próximos de um

rio. O Caxambu entrou e o João Rodrigues seguiu-o sem me largar os
cabelos. Esforcei-me por lhe acompanhar o passo porque as dores eram



terríveis quando me atrasava. Passámos por uma sala grande com sofás em
pele, entrámos na cozinha com móveis modernos e parámos em frente a
uma porta de madeira. O Caxambu abriu-a e o João Rodrigues atirou-me
para dentro de uma divisão sem janelas, provavelmente uma despensa.
Não me disseram uma única palavra e eu �quei às escuras, a ouvir o

barulho da chave a rodar na fechadura.
Num acesso de irracionalidade, girei a maçaneta repetidamente enquanto

suplicava que me deixassem sair, perguntava o que queriam de mim e os
insultava.
Parei porque não obtive nenhuma resposta e os gritos estavam a deixar-me

extenuada. Encostei a testa à porta fria, lembrei-me de que devia manter a
calma pelo bem da minha bebé e respirei fundo várias vezes, até as batidas
descompassadas do meu coração acalmarem um pouco.
Quando me senti melhor, tateei as paredes até encontrar um interruptor e

acendi um candeeiro redondo por cima da porta. Tinham-me fechado numa
divisão retangular interior, que devia ser para arrumação ou um quarto para
uma empregada. Não era possível saber ao certo, porque exceto uma mesa
pequena de ripas madeira e duas cadeiras desdobráveis, estava
completamente vazia.
Encostei as costas à parede e deixei-me escorregar até ao chão, com as

mãos atadas à frente da barriga.
Queria ter dito à minha �lha que íamos �car bem, mas não fui capaz.
Fiquei num estado letárgico até que ouvi a chave a girar, a porta abriu-se e

vi a cara assustadora do Caxambu. Lembrei-me do gás lacrimogénio, pensei
se me teriam revistado enquanto estava inconsciente e a ideia encheu-me de
um asco profundo...
O Caxambu entrou com várias mantas e um balde, atirou tudo para o chão

e trancou a porta à chave outra vez. A seguir, tirou uma faca do bolso de trás
das calças e dirigiu-se a mim.
Preparei-me para lutar, ele agachou-se e eu comecei a espernear. Não lhe

consegui acertar nenhum pontapé, mas ele desistiu do que vinha fazer e
voltou a levantar-se.
− Se queres �car com as mãos atadas estás à vontade. Quem não te vai fazer

a cama nem baixar-te as calças para usares o balde sei eu quem é.
Não queria �car mais tempo com as mãos assim, os pulsos já me doíam

muito e os dedos mindinhos estavam a �car dormentes. Não tinha



alternativa senão con�ar nele.
− Podes cortar.
Estendi as mãos o máximo que pude, para que ele se aproximasse o menos

possível com aquela faca. Assim que me libertou, esfreguei os pulsos doridos
e questionei-o com os modos mais calmos que consegui.
− Porque me estão a fazer isto? Eu não sou ninguém, não sou uma ameaça

para vocês! Sou uma professora indefesa e ainda por cima estou grávida de
quase sete meses...
O Caxambu olhou-me indiferente, como se acreditasse no que eu estava a

dizer mas não lhe importasse.
− Lembras-te do homem morto que tiraste da carrinha em Moringane?
Acenei com a cabeça. Lembrava-me bem do condutor sinistro que os

polícias mataram, estava com a cara toda ensanguentada e deu-me a volta às
entranhas enquanto o puxava para fora da carrinha.
− Era o melhor amigo do João, assim um tipo de irmão mais novo que ele

nunca teve...
A seguir fez-me um olhar malévolo.
− Quero ver-te a saíres daqui agora, pelo buraco da fechadura.

Assim que ele fechou a porta atrás de si, con�rmei que o gás lacrimogénio
estava onde o tinha guardado. Ficaram-me com a mochila e deviam ter-me
revistado os bolsos, mas felizmente não lhes ocorreu mexer na minha
barriga nem por baixo da minha cinta. Deixei a lata de gás lacrimogénio no
mesmo sítio, tinha de pensar muito bem antes de a usar, só teria uma
oportunidade e não a podia desperdiçar.
Não sei quanto tempo passou até sentir sono, pus dois cobertores a fazer de

colchão na parede oposta à entrada e tapei-me com um edredão, mas tiritei
até o Caxambu voltar entrar, com um uma sandes de queijo e um copo de
leite.
Fiquei enrolada no edredão, a vê-lo pousar o tabuleiro em cima da mesa.
− Pequeno-almoço.
Esperei que ele saísse, fui buscar o tabuleiro para as minhas mantas e comi

o pão.
O Caxambu regressou pouco depois com mais dois cobertores. Largou-os

assim que entrou e falou-me secamente, como se estivesse desconfortável
por demonstrar alguma preocupação com o meu bem-estar.



− Não sei como é que vocês aguentam o frio de merda que faz neste país.
Respondi-lhe entre mastigadelas e com a boca cheia.
− Só no inverno. No Alentejo faz tanto calor no verão como em

Moçambique.
Acabei o pão e vi-me obrigada a quebrar um princípio da minha ética

alimentar. Tinha demasiada sede para recusar o leite, fruto de exploração
animal. Caiu-me mal, porque já não estava habituada ao sabor ou porque o
bebi demasiado depressa. Levantei-me a correr e vomitei no balde.
Quando levantei a cabeça, ele olhou-me com um semblante castigador.
− Foste estúpida em beber tão depressa.
Tentei desculpar-me e evitar alguma represália.
− Não foi por isso. Foi porque eu não bebo leite.
− Porquê?
Ter aquela conversa com o Caxambu podia ser inútil, ou podia ser uma

maneira de ir ganhando a sua con�ança, até ao momento em que ele se
distraísse e eu pudesse ter uma oportunidade...
− Porque é uma crueldade terrível o que fazem às vacas na produção

industrial do leite. São ordenhadas horas a �o, em pé e sem poderem
descansar, têm infeções dolorosas nas mamas, são separadas dos �lhos à
nascença e os bezerros-macho são muitas vezes mortos assim que nascem...
Assim que acabei de falar abanei a cabeça, num gesto para mim própria. Só

uma palerma como eu acharia que o Caxambu, um tra�cante de mulheres,
ia simpatizar comigo e baixar a guarda porque eu me importava com a sorte
das vacas leiteiras...
− Porque é que matam os machos?
O Caxambu estava cheio de curiosidade, não devia conceber nenhuma

sociedade, humana ou animal, em que o sexo masculino fosse menos
importante que o feminino. Ele tinha-se esquecido é que quando o objetivo
era exploração, o sexo feminino desde sempre ultrapassava o masculino...
− Porque não dão leite.
Fez um «Hum» de quem se está nas tintas, agarrou no balde com vomitado

e preparou-se para ir embora.
− Caxambu, podes trazer-me papel higiénico? Para eu me limpar depois

de...
Não me respondeu e saiu com o balde, mas ao �m de algum tempo voltou

com um balde diferente, um rolo de papel higiénico lá dentro e um copo de



água na outra mão.
Tentei a minha sorte.
− Caxambu, achas que eu posso ir a uma casa de banho... Eu não vou

fugir...
− Não.

Passaram-se várias horas até o Caxambu voltar com um sumo e um prato
de ovos mexidos com esparguete.
Tentei fazer-me de vítima, que era exatamente o que eu era, mas se não

comesse reforçava ainda mais a minha condição.
− Não tenho fome.
− Tens de comer. Se não for a bem é a mal.
Não lhe pude falar da tirania para a produção de ovos, porque ele se foi

embora assim que pousou o tabuleiro e deixou-me ainda mais assustada
com a obrigatoriedade de ter de comer.

Quando a porta se voltou a abrir, talvez a meio da tarde, foi o João
Rodrigues que entrou. Olhou-me com desprezo, montou uma cadeira e
sentou-se nela.
− Vou ligar ao teu pai a pedir os cem mil que me propuseste em

Moringane. É justo, uma vez que o Alex não cumpriu o que combinou. – Fez
um esgar cínico antes de continuar. − Vocês achavam que me passavam a
perna, não é? Ainda está para nascer o cabrão que vai fazer de mim otário.
Não tinha alternativa, disse-lhe o número do meu pai e ouvi-o pedir-lhe o

dinheiro em troca de me entregar viva, num local a combinar e que só lhe
diria mais tarde.
Depois de ameaçar o meu pai que me matava se contasse alguma coisa à

polícia, agachou-se à minha frente com o telefone na mão. Segurou-me na
cara com o polegar a apertar-me o malar com tanta força, que achei que
daquela vez o ia partir mesmo.
− Se tentares fazer merda, garanto-te que te dou um tiro nos cornos.

Apetece-me muito, só preciso de um motivo para o fazer. Vais dizer que
estás bem e para ele arranjar o dinheiro se quer voltar a ver-te. MAIS
NADA.
Pôs o telemóvel no meu ouvido e ouvi a voz desesperada do meu pai.
− So�, �lha, estás bem? O que é que se passa? Explica-me...



Eu podia dizer «Almada de Ouro, direita, 15 minutos», mas podiam passar
muitas horas até a polícia nos descobrir, era mais do que tempo para me
levarem para outro sítio ou o João Rodrigues matar-me. Percebia-se que ele
estava cheio de vontade de o fazer.
Matar-me a mim e à minha �lha.
Reprimi os soluços na garganta para articular as palavras.
− Estou bem, pai. Tens de fazer o que ele diz.
O João Rodrigues disse ao meu pai que o estava a vigiar, se contasse a

alguém ou �zesse alguma coisa diferente das suas instruções, eu morria. A
minha vida, ou morte, dependiam de o meu pai tomar as decisões certas,
atender-lhe sempre o telefone e entregar-lhe os cem mil euros, quando e
onde ele lhe dissesse.
Desligou e falou na minha direção com azedume.
− Pode ser que o teu pai consiga arranjar o dinheiro e �que de boca calada.

É bom que corra tudo bem, para me compensares do que �zeste em
Moçambique. Perdi meses de trabalho, a minha mercadoria, o Luís e mais
dez homens.
Num esforço vão, tentei alguma misericórdia daquele monstro que

chamava «mercadoria» a mulheres jovens e uma criança, mas que me tinha
à sua mercê, a mim e à minha bebé.
− Eu só queria fugir. Não tive culpa do resto, eu não sabia de nada...
Olhou-me com os seus olhos azuis cheios de descon�ança e maldade.
− Tenho muitas dúvidas disso, sabes? Tu a mim não me enganas mais. Não

sabias de nada, mas tinhas um localizador GPS contigo, que fez o Alex e a
polícia militar estarem em cima de nós em uma hora...
Fiquei horrorizada com o signi�cado daquela revelação.
A única forma de o João Rodrigues saber que o seu esconderijo tinha sido

descoberto através do localizador GPS que eu tinha comigo, era alguém da
PJ ou da PM de Moçambique lhe ter dado essa informação. Só eles sabiam
que tinham seguido as coordenadas do localizador do Alex, que ele me tinha
colocado no bolso pequeno das calças sem eu saber, no dia em que fui a
Soningane com as minhas amigas universitárias beatas.
O pior de tudo era que se ele não se importava que eu soubesse, é porque

não estava a pensar libertar-me depois de receber o resgate.
O João Rodrigues acenou-me.
− É isso mesmo. Falta-te a esperteza para disfarçares, mas tens um bom



raciocínio. Não me posso esquecer de pôr isso no anúncio da tua criança:
«Recém-nascida órfã, mãe com boa cabeça e pai com excelente constituição
física.»
A minha cara deve ter espelhado o meu desespero.
− Nunca me devias ter lixado, devias ter �cado quietinha onde te deixei. Eu

avisei-te de que as gajas armadas em espertas me irritavam. – Fez um sorriso
cruel e continuou a martirizar-me. Senti cada palavra como uma punhalada
a enterrar-se no meu peito. − Já agora, qual é o teu grupo de sangue? Os teus
rins são bons?
As paredes começaram a girar à minha volta.
− Os meus rins?
Assentiu, muito satisfeito por me amedrontar cada vez mais.
− Sim... Não sabias que o trá�co de órgãos é bem mais lucrativo do que a

exploração sexual?
Senti-me nauseada e respirei fundo para não vomitar.
− É o terceiro negócio mais lucrativo do mundo, só ultrapassado pelo

trá�co de droga e de armas, mas ninguém fala muito nisso... – Encolheu os
ombros, como se estivesse a debater a política externa da União Europeia. −
Se calhar porque é um crime em que os ricos nunca saem prejudicados... E,
além disso, o que o torna tão apetecível é que quem compra nunca perde o
que pagou. Um pai que paga 75 mil euros por um rim para o �lho, se for
descoberto, o que é extremamente improvável, já tem aquilo que quer e
ninguém lho tira. Ninguém vai operar o puto rico e mandar-lhe o rim para o
lixo, não é verdade?
Estava explicado porque é que ele se preocupava em alimentar-me e os

motivos não podiam ser mais tenebrosos. Pelos vistos, não havia nenhum
negócio que vivesse das desigualdades no nosso mundo em que aquele
homem asqueroso e nojento não estivesse metido...
Lembrei-me das jovens que tinha salvado em Moringane...
− Elas não iam para redes de prostituição...
Fez um esgar depreciativo e malévolo.
− Também iam, mas não só... – Parou de falar para dar um estalido com a

língua, como se estivesse orgulhoso por me pôr ao corrente dos crimes que
cometia e da pessoa medonha que era. – Quando chegam fazem análises,
para a sida e outra coisa que se chama HLA... – Fez uma pausa para me
questionar. – Sabes o que é o HLA?



Acenei estarrecida e em silêncio, o HLA era o complexo de genes que
codi�cavam a compatibilidade dos órgãos e podia ser descoberto com uma
simples análise ao sangue.
− Pois claro que sabes, és uma professora muito sabichona, não és?

Realmente, a raça humana é uma coisa espantosa... Quem diria que um
banqueiro suíço de olhos azuis a precisar de um rim, não é compatível com
nenhum dos três irmãos, mas sim com uma prostituta de carapinha que
trouxemos de Nampula. Já temos um inventário jeitoso, mas estão sempre a
aparecer mais pedidos...
Esforcei-me para conter o nojo. A raça humana não era espantosa, era

desprezível. Éramos uns monstros e não havia limite para as maldades que
podíamos fazer uns aos outros. Não bastava os nossos recursos serem tão
mal divididos e poucos se importarem com isso. Ainda tínhamos de roubar
órgãos aos que tinham nascido no lado miserável do mundo, para que os
abastados não precisassem de fazer hemodiálise.
Ele devia estar a gostar de se ouvir e do meu semblante amedrontado,

porque continuou no mesmo tom satisfeito.
− Os recém-nascidos não são tão lucrativos porque as pessoas não estão

tão desesperadas, mas ainda rendem bem, à volta de cinquenta mil. A
logística também é mais complicada, não há muitas grávidas a quererem
emigrar e ao contrário dos rins e dos fígados, que podem ser de pretos ou
amarelos, as pessoas normalmente querem os bebés branquinhos... O teu
deve render uns sessenta mil...
Além das náuseas, comecei também a sentir um calor da cintura para cima,

juntamente com uma espécie de fúria que quase me cegava.
− Não faças essa cara. Quem dá uma pipa de massa por uma criança vai ser

muito bom pai.
Perdi o controlo e não sustive as palavras.
− Quem dá uma pipa de massa por uma criança no mercado negro sabe

que ela pode ter sido roubada aos verdadeiros pais. São pessoas que não
olham a meios para atingir os �ns; têm dinheiro, mas não têm valores nem
escrúpulos. Vão ser umas merdas de pais que não valem o ar que respiram.
Assim como tu.
Olhou-me com dureza, provavelmente a decidir se me matava naquele

momento ou esperava mais um pouco. Arrependi-me da sinceridade
estúpida assim que vi as costas da sua mão na direção da minha cara.



Doeu-me muito, mas menos que das duas vezes anteriores. Se calhar
ganhava-se tolerância aos estalos, como acontecia com o picante, a cafeína e
as drogas... Estava a pensar em como isso podia ser uma defesa inata da
desprezível espécie humana, quando ele me agarrou nos cabelos atrás da
nuca e os puxou com muita força.
Senti cabelos a serem arrancados ao mesmo tempo que fui forçada a

inclinar a cabeça para trás. A dor era insuportável, saíram-me lágrimas e
pensei na quantidade atroz de sofrimento que seria necessário para ganhar
tolerância àquela violência.
− Se fosse a ti não abusava da sorte. Sabes porquê?
Solucei e reprimi o gesto de alcançar a pequena lata que tinha na cinta. Ia

desperdiçar o meu único recurso. O João Rodrigues ia gritar, era provável
que o Caxambu estivesse na sala e eu não ia conseguir chegar à porta da
entrada.
Fixei os olhos nos do João Rodrigues, porque percebi que era a sua vontade

e precisava de emendar a minha estupidez. Podia ser que o acalmasse e não
me batesse mais.
− Os prematuros, quando sobrevivem, vendem-se mais baratos mas

também dão lucro.
Imaginei que me conseguia libertar e que era muito forte. Dava-lhe uma

cotovelada, agarrava na outra cadeira ainda dobrada e batia-lhe com ela
vezes sem conta, primeiro na cara e depois na nuca. Não parava até ele �car
inanimado, gravemente ferido ou morto.
Foi a primeira vez que senti que se matasse alguém não me arrependeria.
Saíram-me mais lágrimas e �z uma expressão submissa.
− Desculpa.



O Caxambu

Passei o resto do dia e a noite a pensar que a minha única hipótese era fugir.
Na manhã seguinte, o Caxambu trouxe-me sumo de pacote, em vez de leite,
e resolvi pôr o meu plano em prática.
− Caxambu, preciso de ir a uma casa de banho.
Eu queria sair dali com ele, precisava de estar o mais próximo possível da

porta de entrada para usar o spray lacrimogénio. Só tinha de me assegurar
de que o João Rodrigues não estava perto antes de avançar.
− Ainda não me esqueci de que fugiste por aquela merda daquele

respiradouro, por isso podes continuar a fazer no balde.
− Não consigo fazer o número dois, é um equilíbrio difícil com a barriga.

Não têm casas de banho no andar de cima? Não podes achar que me vou
atirar de um primeiro andar, grávida de sete meses.
Olhou-me como se estivesse saturado de me ouvir.
− Não sei. Tu não és de �ar. Já tínhamos usado aquela sala muitas vezes e

nunca tivemos problemas, mas tu partiste a grade e en�aste-te por aquele
buraco onde nem uma cadela grande cabia...
Pus-me de per�l e evidenciei a minha barriga.
− Agora eu também já não cabia. Por favor, Caxambu. Posso �car doente e

afetar o bebé...
Foi-se embora sem responder e voltou ao �m de pouco tempo,

provavelmente depois de ter pedido opinião ao chefe. Torci para que tivesse
sido por telefone e não presencialmente... Se o João Rodrigues estivesse na
sala teria de ponderar melhor. Seria mais fácil arriscar se fosse só a minha
vida em jogo e não tivesse a minha �lha dentro de mim. Viver com uns pais
sem moral que iam pagar por ela, era uma opção preferível a não chegar a
nascer.
O Caxambu aproximou-se, indiferente aos meus pensamentos que

incluíam cegá-lo, puxou-me as duas mãos e prendeu-as com uma braçadeira
plástica igual à que tinha na carrinha.
− Caxambu, que exagero! O que posso eu fazer?
Franziu o sobrolho antes de me responder.



− Nunca �ando. Tu és uma cabra daquelas que não sabe estar quieta e só
deves estar a pensar em fugir. Isto é para o teu bem, não te queremos matar
se tentares fazer alguma merda estúpida.
Fiz um esgar de descontentamento e repulsa.
− Não me querem matar já, só depois de me roubarem a minha �lha e os

meus órgãos, se alguém rico e compatível estiver a precisar...
Falou como se o que eu tivesse acabado de dizer não fosse nada de especial.
− Pagar e morrer é o mais tarde que puder ser.
Segurou-me por baixo do braço esquerdo e levou-me como uma reclusa,

exatamente o que eu era.
Atravessámos a cozinha e entrámos na sala, o melhor sítio para eu usar o

objeto escondido na minha cinta e tentar fugir. Medi a distância até à porta
da entrada e também até as portas de vidro, que davam para um pátio nas
traseiras.
Infelizmente, o João Rodrigues também lá estava, sentado numa mesa, à

frente de um portátil e com uma pistola ao lado.
− Só para te avisar que o Caxambu também está armado e não me vou

chatear nada com ele se te matar. As portas estão todas fechadas à chave e se
tentares abrir uma janela vais levar com o balázio que te prometi.
Engoli em seco. Por momentos, pensei que aquelas algemas de plástico

podiam ser uma forma do Caxambu me manter com vida.
Subimos até ao primeiro andar e ele levou-me até uma casa de banho com

uma pequena janela, que só abria em oscilo batente.
Para sair por ali só partindo as dobradiças e mesmo assim era muito

apertado para uma mulher grávida de sete meses.
Quando estiquei as mãos para ele me cortar a braçadeira, encarou-me

ameaçador.
− Não queria estar na tua pele se ouvir o barulho dessa janela a abrir. Vou

�car aqui fora com o ouvido colado à porta.
Quando ele saiu senti-me derrotada.
Seria difícil partir aquele oscilo batente sem o Caxambu ouvir. A única

alternativa era atacá-lo assim que abrisse a porta e tentar sair por outra
janela no primeiro andar.
Tinha de ser muito rápida, porque o Caxambu ia gritar e o João Rodrigues

apareceria em segundos.
− Despacha-te, que tenho mais que fazer.



Ele não devia ter nada para fazer. Olhei para o chuveiro com cobiça.
Apetecia-me muito um duche, mas implicava desproteger a minha lata, a
única razão pela qual ainda não tinha perdido a esperança e a sanidade
mental. Por outro lado, também implicava despir-me com aquele homem do
outro lado da porta, que ia fazer-me mal em Moringane se o Alex não
tivesse ameaçado vingar-se na �lha do João Rodrigues se me tocassem com
um dedo.
A minha gravidez parecia ter mudado as suas intenções em relação a

abusar do meu corpo, mas o melhor era não arriscar.
− Estou pronta.
Quando ele abriu a porta, reprimi a minha mão de alcançar o pequeno

objeto na minha cinta. Algo no meu íntimo me disse que não ia resultar e
lembrei-me das palavras da minha avó, quando me consolava durante a
minha infertilidade: «Saber esperar é uma virtude.»
Ela tinha acertado nas outras coisas que me disse e às quais não prestei

atenção, por isso decidi aplicar o conselho ao meu cativeiro.
Como não podia �car sem fazer nada, enquanto o Caxambu me algemava

novamente, dediquei-me a tentar ganhar a sua con�ança, na esperança de
que ele baixasse a guarda numa próxima saída em que estivéssemos
sozinhos.
− Obrigada por me trazeres à casa de banho. Sabes uma coisa? Fazes-me

lembrar um ex-aluno meu, sempre muito irritado, falava mal com toda a
gente e levou várias faltas disciplinares, o Miguel Matias.
Fui-lhe falando sobre o Miguel Matias, �lho de um empresário dono de

uma cadeia de ginásios, e de como eu e o professor Humberto descobrimos
que havia um motivo infeliz para ele ser assim...
Ele ignorou-me, por isso calei-me a meio das escadas e o assunto morreu

até chegarmos à minha despensa.
− Então, qual era o problema do rapaz?
− O pai nunca estava em casa, ele passava o tempo com empregadas e com

a mãe, que tinha um problema de alcoolismo e era uma mulher muito
desequilibrada. Começava a beber à hora do almoço e quando o Miguel
chegava a casa a mãe já estava fora de si. Ofendia-o, gritava-lhe que era
burro e que não prestava para nada. Toda aquela agressividade dele era um
re�exo da forma como a mãe o tratava.
O Caxambu não se importou nada com os problemas do Miguel Matias e



cortou-me a braçadeira absolutamente impassível.
− Não é o meu caso. Nem me lembro da minha mãe, morreu quando eu

nasci.
Por milésimos de segundos, esqueci-me de que ele era uma criatura vil que

me enojava e que aquela conversa era um esquema para aumentar as minhas
probabilidades de fugir.
− Oh, coitadinha! Como?
Fuzilou-me com o olhar e percebi que não devia dizer mais nada.
− Morreu e pronto.
Quando ele se afastou, ponderei que aquele podia ser o motivo da

mudança de atitude do Caxambu em relação a mim. Tinha-me olhado com
cobiça em Moringane, mas não o tinha feito uma única vez em Portugal.
Tinha modos agressivos e continuava a ser uma pessoa má, mas não me
parecia ver-lhe o mesmo olhar cruel que me dava um medo visceral. A
minha barriga grande devia aproximar-me da imagem que tinha idealizado
da mãe que nunca conheceu.

Foi por isso que decidi manter o meu plano quando ele voltou depois do
almoço para levar o tabuleiro.
− Porque é que não comeste o frango? Não ouviste que se não comesses a

bem, comias a mal?
O Caxambu estava zangado, mas não parecia que me fosse bater e resolvi

aproveitar aquela nesga de humanidade que lhe pressenti em relação a mim.
Contei-lhe como era miserável a vida dos frangos que comíamos e que havia
aviários de produção de ovos que trituravam os pintainhos masculinos.
Podia ser que o cativasse.
Ele devia gostar mais de animais do que de pessoas, porque ainda me deu

oportunidade para lhe falar sobre as porcas sem espaço, a amamentarem
ninhadas de leitões umas atrás das outras.
− Não contes comigo para te fazer comida diferente.
Apesar da forma rude como deu por terminada a conversa, ele estava a

pensar no que eu lhe tinha dito. Era o que me dizia o meu instinto de
professora.
Tentei ser engraçada, não por síndrome de Estocolmo, em que a vítima

desenvolve sentimentos pelo raptor, mas como estratégia para acrescentar
pontos percentuais às minhas probabilidades de evasão.



Era só no que eu pensava, sair dali com a minha �lha. Era um objetivo que
me dominava e tomava conta de todas as partículas do meu ser.
Não tinha cabeça para fazer piadas novas, por isso usei uma que tinha

funcionado com o Alex.
− Está bem, mas quando me matares, não me embrulhes em plástico, como

aquele tipo da série Dexter, antes de me atirares ao rio. Os animais marinhos
confundem o plástico com comida. Foi encontrada uma baleia morta na
Indonésia com seis quilos de plástico dentro do estômago.
Ficou a olhar para mim com um olhar estranho e que não era benevolente.
− Não sei quem é o Dexter.

À hora de jantar voltou a aparecer, com uma caixa de comida pré-feita a
deitar fumo e um sorriso trocista.
− Lasanha vegetariana.
Fiz o melhor sorriso possível tendo em conta que não me conseguia

esquecer da pessoa desprezível que ele era...
− Obrigada, Caxambu. Sabes que não devias aquecer estas embalagens de

plástico no micro-ondas, têm uma substância que se liberta para a comida e
pode provocar cancro.
− Que gaja difícil que tu deves ser! És chata como a merda! Tens sempre

algum defeito para pôr. Come e cala-te!
Claro que o Caxambu, procurado pela polícia e a monte há vários meses,

não devia estar muito preocupado com os efeitos nocivos do bisfenol.
− Nem merecias esta lasanha, porque o teu pai fez merda e avisou o Alex.

O João não queria que ele soubesse já...
O Caxambu percebeu que se descaiu, mas não se importou. Eu já sabia

muita coisa e era um dado adquirido que não ia sair dali para contar.
Fui percorrida por um calafrio de medo que se alojou no meu peito. Não

era só de mim que o João Rodrigues se queria vingar, ele ainda devia odiar
mais o Alex e devia ter planos para também lhe fazer mal...
A boa notícia era que, se o meu pai tinha conseguido avisá-lo, a Polícia

Judiciária devia estar em campo à minha procura, mas a ganância pelos cem
mil euros fazia com que ainda não tivessem fugido. Enchi-me de esperança e
tentei a minha sorte.
− Vocês não têm muitas saídas, Caxambu. O João Rodrigues é procurado

no mundo inteiro. Ele não vai conseguir fugir para sempre. Tu sabes disso.



Entrega-o e eu testemunho a teu favor. Podes fazer um bom acordo se o
denunciares. Prometo que te ajudo em tudo o que puder. Juro-te pela minha
vida.
Fez-me um esgar que era quase um sorriso.
− A tua vida vale muito pouco. Não é o João Rodrigues que eles querem, e

quem eles querem nunca vão apanhar. Pre�ro morrer aqui com uma bala da
polícia, do que com uma escova de dentes espetada no pescoço dentro de
uma prisão.
Fiquei sem palavras, mas ele não.
− Então, onde é que aqueço a comida para não apanhar cancro? Numa

panela?
A�nal, não era só de escovas de dentes transformadas em facas que o

assustador Caxambu tinha medo.
− Podes aquecer no micro-ondas desde que seja num prato de louça ou de

vidro, qualquer coisa menos plástico.
Quando ele se ia embora com o tabuleiro, �z um pedido que não era

inocente.
− Podes deixar-me o copo com água? A lasanha estava boa, mas um

bocadinho salgada.
Olhou para o copo, hesitou por momentos, mas depois concluiu que eu

não ia conseguir transformá-lo numa arma letal. Foi enchê-lo outra vez e
depois deixou-o em cima da mesa.
Não �caram na cozinha a conversar como eu esperava, motivo pelo qual

pedi para �car com o copo, mas a meio da noite acordei com o barulho de
vozes e vi luz por baixo da porta.
Era a primeira vez que vinham para a cozinha de madrugada. O João

Rodrigues praguejava alto e parecia muito irritado.
Peguei no copo vazio e encostei-o à porta para ouvir o que diziam.
O João Rodrigues estava ferido e lamentava-se para o Caxambu, que o

devia estar a tratar.
− Que grande merda! Se não fosse o Maia a avisar-me, tínhamos ido desta

para melhor... Aquele rim que lhe arranjei em Durban já compensou...
Fiquei sem respirar e mordi os lábios com força. Não podia ser o mesmo

Maia que era chefe do Alex e para quem eu tinha ligado, pensando que era
uma mulher...
Deixei de me preocupar com o Maia porque o que ouvi a seguir deixou-me



em alerta máximo.
− Filho da puta do Alex... Tu devias ter morto aquele cabrão antes de me

ter acertado!
O meu coração deixou de bater e todas as minhas células se uniram para

ouvir a resposta do Caxambu, dita mais baixo e sem grande emoção.
− Se não o tivesse matado depois de ele te ter acertado, eras tu que tinhas

morrido.

Belisquei a perna com força para ter a certeza de que não estava a ter um
pesadelo. Senti a dor, as paredes mal iluminadas pela luz que passava por
baixo da porta começaram a girar outra vez à minha volta e achei que a
minha cabeça ia explodir.
O Alex tinha morrido. O meu serendipity adorado estava morto. Tinha

morrido para me tentar salvar.



Sexta-feira, 17 de novembro de 2017

ALEX

O Filipe ligou-me no meu dia de folga.
Estava um tipo armado em esperto na sede da PJ, a perguntar por mim e a
dizer que não se ia embora enquanto não falasse comigo.
Disse ao Filipe que o gajo devia estar enganado na pessoa com quem queria

falar e mandei-o despachá-lo.
− Um inspetor da brigada antiterrorismo chamado Alex, que esteve em

Moçambique com a mulher dele, a professora So�a Soares de Almeida, que
voltou em junho depois de ser ferida num tiroteio. Achas que pode ser outro
Alex?
Pedi ao Filipe para �car com a boca muito bem fechada sobre tudo o que se

tinha passado em Moçambique e mandá-lo ir ter comigo ao parque da
Quinta das Conchas. Eu estava a sair de casa para ir dar uma corrida, ia
passar por lá e encontrava-me com ele.
− Alex, tu não te armes em parvo com ele, olha que este tipo não é um

trolha qualquer, tem pinta de ser muito bem relacionado...
Pelos vistos o marido da So�a tinha impressionado o Filipe.
− Okay, vou fazer todos os possíveis.
O Filipe não deixou escapar a oportunidade para me gozar.
− Que pena ir passar o �m de semana na terra dos meus pais e não poder

estar contigo amanhã para saber como isto correu. Este vosso encontro tem
tudo para ser tão animado... – Deu uma gargalhada imbecil antes de
continuar a chatear-me. − Agora a sério, Alex, tu tem calma... Quem te avisa
teu amigo é...
O meu parceiro parecia mesmo preocupado comigo.
− Eu tenho sempre calma, Filipe. Podes �car descansado.

Olhei para o gajo à minha espera.
Aquele tipo tinha muito descaramento para vir, de peito feito e armado aos

cucos, à minha procura para pedir explicações.
O que é que ele queria?
Eu nem teria tido nada com a So�a, se ela não me tivesse dito que estava à



espera de uma chamada do João Rodrigues. Depois dessa noite, ainda tentei,
mas não deu para me afastar. Mesmo sabendo que a punha em risco, não
consegui. Mas também não imagino que outro gajo no meu lugar tivesse
sido capaz de o fazer.
Nem a ela lhe podia pedir explicações. Tinha-a traído e depois fê-la assinar

um acordo de divórcio, porque achou que se a ameaçasse com as partilhas a
impedia de ir para Moçambique.
Fiz mal ao pensar naquelas merdas todas enquanto ele caminhava na

minha direção, porque ia fazer com que fosse muito mais difícil seguir os
conselhos do Filipe.
As muitas pessoas importantes que ele devia conhecer não o iam salvar de

levar um soco nos cornos assim que pisasse o risco comigo.
Estava desejoso de lhe ir às fuças. Aliás, mesmo que ele não pisasse o risco,

bastava chegar lá perto que levava na mesma.
Em bom rigor, uma expressão que um dos meus professores de Direito

usava muito, era bastante improvável aquele encontro acabar sem o gajo
�car com as trombas todas partidas.
A So�a havia de me perdoar.
Nas muitas histórias que me contou percebi que ela tinha um fraquinho

pelos alunos arruaceiros.
Ela própria tinha perdido a cabeça e desatado aos pontapés para me tentar

expulsar de casa, quando suspeitou que eu era casado e estava a trair uma
mulher.

Encarou-me de mãos nas ancas e cara de mau, eu imitei-o.
− A So� tem o telefone desligado e a melhor amiga não consegue falar com

ela. É tudo muito estranho. Eu tenho a certeza de que estás por trás disto e
vais-me dizer o que é que se passa.
Irritou-me como o caraças o modo como ele chamava a So�a de So�, como

se lhe pertencesse.
Cresci para ele.
− Muito estranho como?
O gajo não se encolheu. Ainda levantou mais a cabeça e não recuou um

milímetro. Arriscava-se seriamente a levar com um soco nas trombas que ia
deixá-lo a dormir por muito tempo.
− A Joana, que é como se fosse irmã dela, está a tentar falar com ela há dois



dias e não consegue, nem através dos pais, nem do irmão. Liguei para o
colégio e disseram-me que ela faltou ontem, sem dar nenhuma justi�cação.
A So� nunca faria isso. Liguei para a mãe, que não me atendeu nem
retornou a chamada. O pai atendeu-me e disse-me que ela tinha ido passar
uns dias a Beja com a avó e não queria receber telefonemas. Depois, pediu-
me para não lhes arranjar mais problemas e os deixar em paz. Há alguma
coisa aqui muito errada e eu acho que tu estás envolvido. Se não me
explicares o que se passa, garanto-te que tenho contactos na Polícia
Judiciária muito acima de ti e vou começar a envolvê-los neste preciso
momento.
Era o comportamento típico de uma família a quem foi pedido um resgate

e não podia contactar a polícia. A So�a tinha sido raptada. E só podia ter
sido o cabrão que andava a monte e que ela tinha lixado com todas as letras
em Moçambique. Um cabrão muito vingativo.
De repente senti-me sem forças, como só me lembro de ter acontecido

quando vi a minha irmã morta. Inclinei-me para a frente, apoiei as mãos nas
coxas e controlei a respiração até me recompor.
Quando me endireitei, ele estava pálido a olhar para mim.
− Sabes o que é que se passa, não sabes?
− Descon�o.
− Ela está em perigo?
Acenei em silêncio, a pensar que precisava de elaborar uma estratégia

rápida para recuperar uma refém. Só que não era uma refém qualquer e eu
não me conseguia concentrar...
O facto de ele não parar de falar também não ajudava.
− Temos de salvá-la, custe o que custar. Eu tenho dinheiro e faço qualquer

coisa... Qualquer coisa, legal ou ilegal. Faço o que for preciso...
Pareceu-me que estava a falar a sério.
− Vai ter com o pai da So�a o mais discretamente que conseguires. Liga-me

do teu telefone assim que estiveres com ele.



Polícia Judiciária de Lisboa

A So�a estava nas mãos de um raptor que não se identi�cou e seria
devolvida com vida em troca de cem mil euros.
Só podia ter sido o João Rodrigues, o grande �lho da puta ia telefonar ao

pai da So�a dentro de três horas, exatamente às dezanove, a dizer o local
onde deveria ser deixado o dinheiro. Meia hora depois de ter o dinheiro, ia
dizer onde ela estava para que o pai a fosse buscar.
Que grande treta. Depois de ter o dinheiro, o cabrão não tinha nenhum

motivo para a entregar. O pai da So�a também o sabia, mas não via outra
alternativa.
O João Rodrigues estava a vigiá-lo e ao seu telefone 24 horas por dia. Ao

mínimo indício de que estava a avisar as autoridades, a So�a morreria.

Liguei ao Maia e ele mandou-me ir ter com ele, mas não me disse que
estava numa reunião com uns gajos dos serviços centrais e que eu ia ter de
esperar meia hora até que acabasse.
Quando entrei no gabinete do meu chefe já ia passado, mas o facto de o

gajo não compreender a urgência da situação fez-me perder as estribeiras.
− Maia, não me estás a ouvir, preciso que me arranjes uma equipa de pelo

menos três elementos. JÁ! No máximo meia hora! A So�a está em perigo,
este gajo é um psicopata de merda que a vai matar sem pensar duas vezes.
O Maia juntou as mãos em cima dos papéis que tinha na secretária.
− Eu não tenho três pessoas aqui no bolso para isto. Vou falar com o

diretor e vamos reunir com analistas para decidirmos o melhor modus
operandi para apanharmos o João Rodrigues...
Abanei a cabeça enquanto ele falava.
− Caguei para o diretor e para o modus operandi! Temos de avançar

AGORA! Como é que não percebes isso?
O Maia levantou-se e falou alto, com os olhos muito abertos.
− Alex, se queres continuar a trabalhar aqui, acalmas-te! Sempre foste um

gajo com mau feitio, mas estás a passar um ponto de não retorno.
Dei um murro na secretária para não lho dar a ele.
− A mulher que está sequestrada é que está a passar um ponto de não



retorno e tu estás preocupado com reuniões! Eu preciso de resolver isto
hoje! Depois de a So�a estar bem e de eu o matar, fazemos a merda da
reunião com os analistas e podemos lamber papéis o tempo que tu quiseres!
Ele deu um murro na mesa igual ao meu.
− Quem é que pensas que és, Alex? Tu estás aqui para cumprir ordens! –

Ficou com a cara vermelha e com as veias do pescoço saídas para fora. −
Ordens minhas! E subiste cá dentro porque sempre as cumpriste! Sem te
armares em moralista, sem te preocupares com os danos colaterais das
missões que fazias, nem com o tempo que as tinhas para fazer. Não te
esqueças de que foi por mim que subiste e também é por mim que podes
descer, até à porta da rua.
Não respondi porque não ia ganhar nada se o irritasse mais.
Sentou-se e pareceu-me mais calmo, até parecia envergonhado com o que

tinha acabado de dizer.
− Não percebo porque é que vais deitar tudo a perder por não fazeres as

coisas by the book. A nossa prioridade eram os peixes grandes, os
compradores da África do Sul. O João Rodrigues ainda nos pode levar até
eles...
Pus as cartas na mesa.
− Estou-me a cagar para os peixes grandes. A minha prioridade é a So�a,

que está grávida da minha �lha.
Percebi que a minha resposta o perturbou, mas recompôs-se depressa e

respondeu-me com determinação.
− Vou contactar a direção-geral do combate ao banditismo e dar prioridade

máxima ao caso para planearmos uma intervenção com pés e cabeça.
Falou-me constrangido. Ele sabia que eu precisava de uma equipa imediata

e de quebrar algumas regras, porque fazer as coisas by the book não ia ajudar
a So�a em tempo útil. Ele sentia-se culpado porque o sabia, mas não tinha
tomates para tomar a iniciativa e ajudar-me.
Continuar ali era uma perda de tempo.
O Maia era uma sombra do gajo que já tinha sido. Nunca mais voltou ao

normal desde que teve uma doença em que o sistema imunitário lhe
começou a atacar os órgãos todos. Ficou de baixa durante quase um ano e
quando voltou à PJ já não era o mesmo. Estava sem foco nem energia, a
fazer o mínimo e indispensável para mostrar serviço.
A própria operação em Moçambique tinha sido uma cagada, mal orientada



desde o início. Ele sabia disso, mas nunca iria admitir que a doença lhe tinha
dado cabo da moral. Tinha-se transformado num merdas de secretária que
não se importava verdadeiramente com o que acontecia lá fora.
Eu nunca me tinha importado tanto.
Não ia esperar pelo Maia, mas ele não precisava de saber. Não ajudava tê-lo

contra mim quando falasse com a Direção-Geral do Combate ao
Banditismo, isso podia prejudicar a operação o�cial e as chances da So�a.
− Está bem. Avisa-me assim que souberes alguma coisa.
− Alex, ouve-me bem, estás proibido de te ires armar em campeão e agir

por conta própria. Não faças merda. Eu vou tratar disto agora mesmo.
Acenei que sim. Não fazer merda, para mim, passava por não �car à espera

de reuniões.
− Vai para casa e espera que eu te ligue. Eu sei onde andas, não te esqueças

disso. O carro não é teu, é do Ministério da Justiça. Se não cumprires estas
ordens vou excluir-te da equipa de resgate e podes esquecer a PJ para
sempre.
Acenei novamente, enquanto pensava em todas as outras ordens daquele

grande �lho da puta que tinha cumprido sem pestanejar, para depois ele me
lixar sem pensar duas vezes.



O Evandro

Estacionei o meu carro chipado pelo Ministério da Justiça à porta do meu
prédio. Entrei em casa, peguei nas munições extra da minha Glock de
serviço e também numa Berretta de 17 cartuchos, que tinha apreendido dois
anos antes e nunca entreguei porque não me apeteceu. Pus uma no bolso de
dentro do casaco, entalei a outra nas calças e saí de casa em direção ao
metro.

Entrei no ginásio e vi-o a rolar na brincadeira com um puto. O gajo
adorava aquilo, mas, assim que se apercebeu da minha presença, bateu para
perder e veio-me cumprimentar.
Disse-lhe que precisava de um grande favor, ele pediu a um tipo de cinto

castanho para continuar a aula e levou-me para o escritório.
Contei-lhe a história por alto, precisava de apanhar uns gajos para libertar

uma refém importante para mim e não podia usar o meu carro. Se ele me
deixasse levar o Civic, devolvia-lho em menos de 48 horas, pagava-lhe todos
os estragos que �zesse e mais os incómodos que lhe pudesse causar.
− Deixa-me ir contigo, Alex. Deixa-me ajudar-te.
Recusei todas as vezes que insistiu, enquanto tirava o kimono e se vestia, até

que ele se enfureceu e levantou a voz.
− Não sejas teimoso, Alex. É por mim, não é por ti.
Aquela conversa só me estava a atrapalhar.
− É por ti porquê, Evandro? Esquece. Além do mais, tu não tens treino...
Antes que eu me pudesse esquivar torceu-me o braço esquerdo, com muita

força para quem já tinha passado dos sessenta anos.
− Eu passei trinta e quatro anos na favela do Jurunas em Belém do Pará,

nem daqui a cem anos tu vais ter metade do meu treino...
Ele era rápido e tinha força. Estava mais magro, mas continuava a ser o gajo

mais rijo que eu conhecia, que me fez um arm-lock quando eu tentei gamar
um pacote de vinho para o meu pai e me ensinou jiu-jitsu em troca de
limpezas, numa espelunca na Amadora a que ele chamava de ginásio.
− Sim, Evandro. ‘Tá bem, mas... isso já lá vai.
Ficou à espera que eu me defendesse, só que eu não estava com disposição



para medir forças nem para fazer manobras evasivas.
Ele percebeu isso e largou-me.
− Nunca vai, as merdas que fazes nunca desaparecem... E quando �cas

velho voltam em força, como se começasses a ter de prestar contas ainda
antes de... – Respirou fundo e pareceu-me desanimado. − Deixa-me ajudar-
te, para me redimir do que não �z, com medo de arranjar confusões. Eu via-
te as marcas e sabia quem tas fazia. Nem te passa pela cabeça as vezes que
me tenho lembrado do frouxo que fui...
Eu só queria um carro rápido que não estivesse chipado pelo Ministério da

Justiça e que ele não me �zesse perder tempo.
− Evandro, tu foste a pessoa que mais me ajudou na vida. Por isso é que

vim ter contigo. Empresta-me o carro. É o que preciso, mais nada.
O Evandro não me estava a ouvir, porque me continuou a moer com aquela

conversa que já não interessava a ninguém.
− Eu não te ajudei como deve ser, Alex. Ajudar-te era ter falado com o teu

pai e ter-lhe dito que se te voltasse a tocar lhe dava um enxerto de porrada.
Ou então ter feito queixa dele à polícia, em vez de �car a assistir enquanto
ele te batia. Só que fui cobarde e tive medo, sabes porquê?
Abanei a cabeça, não sabia e não era o momento para aquela conversa.
− Porque ele fazia obras para o presidente da junta e eu achei que me ia

arranjar problemas com o ginásio. Eu tinha um visto temporário e se
voltasse para o Brasil era um homem morto. Por causa disso, �quei a assistir
enquanto vivias num inferno e te tornaste num miúdo todo lixado da cabeça
depois de a tua irmã morrer.
Lembrei-me das palavras da So�a, quando lhe contei que me sentia

responsável pela morte da minha irmã.
− Não foste só tu que �caste a assistir, foi toda a gente, incluindo os

vizinhos que ouviam os gritos e as professoras da escola que viam as
mesmas marcas que tu. O teu ginásio era o meu abrigo e foi graças a ti que
fui para a tropa. Se não fosses tu acho que já estava preso ou morto. Agora
podes dar-me as chaves do carro?
O Evandro não se mexeu, �cou a olhar para mim muito pensativo.
Quando eu não tinha tempo a perder, é que aquele cabrão que desprezava

«conversa para boi dormir» lhe dava para se armar em psicólogo.
− Já não pensas que a culpa da Andreia ter morrido foi tua?
Pensei em fazer-lhe um arm-lock e tirar-lhe as chaves, deviam estar no



bolso direito que era o mais cheio.
− Não, Evandro, já não.
− Desde quando?
Avancei para lhe agarrar no pulso, mas ele recuou em centésimos de

segundo. Era difícil apanhar um �lho da mãe como o Evandro
desprevenido. Tinha saído do Jurunas há muitos anos, mas o Jurunas ainda
não tinha saído de dentro dele.
Respondi-lhe com todos os pormenores, para ele se contentar e me deixar

em paz de uma vez por todas.
− Sei lá! Acho que desde que a So�a me disse que eu era uma criança sem

hipótese de mudar o que aconteceu, que a responsabilidade de proteger a
minha irmã era da minha mãe e dos outros adultos, que sabiam e não
�zeram nada. E também quando a vi saltar de uma janela para ir salvar uma
miúda que ela adorava, depois de eu lhe ter espetado com as costas contra a
parede e ameaçado que a desfazia se saísse de onde estava. Usei exatamente
as palavras que o meu pai dizia à minha mãe para a ameaçar, �quei mesmo
todo lixado da cabeça, porque ao �m destes anos todos ainda as sabia de cor.
Acho que foi nessa noite, quando me lembrei disso tudo, que achei que ela
tinha razão.
O Evandro sorriu, tirou as chaves do carro do bolso direito e fez um gesto

súbito para as proteger.
− Na escola onde tu andas, os teus professores foram meus alunos. Vamos

lá salvar essa So�a, quero conhecê-la.
Não havia nada a fazer. O Evandro vinha comigo.

Ficámos a fazer tempo dentro do carro, à espera de que o pai da So�a
recebesse o telefonema do João Rodrigues e pedisse a alguém de con�ança
que me transmitisse as instruções.
Fechei os olhos e respirei fundo, a tentar organizar na minha cabeça tudo o

que sabia sobre o João Rodrigues que me pudesse ajudar naquele momento.
− Alex, quando a minha hora chegar quero que �ques com o ginásio. Já

deixei tudo escrito e assinado.
Precisava de me focar e não queria ter aquela conversa.
− Evandro, agora não estou com cabeça para a tua crise dos sessenta.

Quando eu for treinar falamos. – Vi que �cou sentido com a resposta brusca
e arrependi-me de o ter tratado mal. Há quase vinte anos que ele estava



sempre lá para mim.
Fiz um esforço para lhe sorrir apesar do meu estado de espírito.
− Depois de eu te �nalizar!
Franziu-me o sobrolho e respondeu-me mal-humorado.
− Tu e mais quantos? Não é crise dos sessenta. Tenho um caroço na

virilha...
Foda-se. O Evandro era das poucas pessoas com quem eu realmente me

preocupava na merda do mundo...
− Que tipo de caroço?
− Um gânglio qualquer. Fui fazer uma ecogra�a, o médico achou que isto

era muito suspeito e que tenho de fazer uma biopsia com urgência... − Riu-
se e continuou mais bem-disposto. – Antigamente eu é que era o suspeito!
Era bem melhor! É mais fácil dar a volta a um policial corrupto e fugir da
delegacia do Jurunas, do que a um �lho da mãe dum gânglio que me está
agarrado à perna...
O Evandro estava diferente. Era muito raro ouvi-lo falar do Jurunas com

aquela boa disposição.
− Isso não vai ser nada.
− Vamos ver, mas �cas a saber que se eu morrer vais �car com o ginásio.

Não tenho mais ninguém a quem o deixar.
Aceitei, sobretudo para ele se calar:
− Okay. Eu �co com o ginásio quando tu morreres daqui a muito tempo.
O Evandro fez o mesmo sorriso que fazia quando me mandava limpar os

balneários da primeira espelunca onde ensinou jiu-jitsu. Falou-me com o
sotaque cerrado que tinha na altura e que foi perdendo com os anos.
− Tu vais dar conta, moleque. Qual é teu plano?
Contei-lhe que ainda estava indeciso, entre apanhá-los ou segui-los depois

de o pai da So�a lhes dar o dinheiro...
Às dezanove e quinze, uma empregada do restaurante chamada Paulina

ligou-me.
− O senhor Francisco manda dizer isto. Ele tem de ir a Tavira, a uma loja

de materiais de construção chamada Mota e Barreiros. O dinheiro tem de
�car no chão, à frente de um contentor verde que está no parque de
estacionamento nas traseiras, às duas da manhã.
Falou como se estivesse a ler e depois desatou a chorar.
− Ai a minha menina... Ai a minha So�. Tão amiga de toda a gente. Ainda



por cima grávida... São uns monstros, uns monstros! Que Deus os castigue
por este crime tão horrendo.
Eu pretendia tomar essa tarefa a meu cargo, mas precisava de me

concentrar e com todo aquele sentimentalismo era difícil.
− Eu vou encontrá-la e trazê-la para casa.
O João Rodrigues não era estúpido. Ela não estava em Tavira, devia estar

entre quinze minutos a uma hora de Tavira. Podia ser no Algarve, a este de
Portimão, no Alentejo, abaixo de Alcoutim, ou no sul de Espanha... Sem
mais nada, era quase impossível encontrá-la.
− Deus me perdoe, mas dê cabo deles, senhor Alex, para sempre.
Achei que era um bom conselho e lembrei-me das histórias da So�a. A

Paulina era a empregada do restaurante responsável por ela ter recebido o
cão Fizz, o seu presente preferido de sempre. O meu presente preferido
tinha sido o corpo pequeno dela, com aquele coração grande lá dentro.
− Fica descansada, Paulina. Vou fazer isso. Vai correr tudo bem.
Ia correr tudo mal, mas eu ainda não o sabia quando lhe respondi.

O Evandro arrancou em direção ao Algarve e eu estudei a localização da
Mota e Barreiros. A loja de materiais de construção �cava no meio de
nenhures, na berma de uma estrada secundária paralela à estrada nacional.
Atrás do parque de estacionamento nas traseiras da loja, que não era vedado
e onde era suposto o dinheiro �car, havia uma estrada em terra batida e
terrenos com árvores, que se estendiam até à linha do comboio.
Como seria de esperar àquela hora da noite, a zona estava completamente

deserta. Pedi ao Evandro para passar pela loja sem abrandar e virar numa
estrada mais à frente, que ia dar ao caminho de terra batida nas traseiras da
Mota e Barreiros, a via de saída que eu achava que eles iam usar.
A zona não tinha iluminação pública, mas estava lua cheia e havia boa

visibilidade. Parei a duzentos metros da estrada de terra batida. Desliguei os
faróis e pedi ao Evandro para �car no carro, o mais alerta possível. Pelo sim
pelo não, dei-lhe a minha Beretta, para ele não ser apanhado desprevenido
caso precisasse de se defender.
Fui pelo meio das árvores até ao limite do parque de estacionamento, para

vigiar as movimentações no local onde ia �car o dinheiro.
O meu plano era não fazer nada, deixar que eles �cassem com o dinheiro e

depois segui-los, para me levarem ao esconderijo onde tinham a So�a.



Vi o pai dela chegar e estacionar a dez metros do contentor verde. Tinha
dito à Paulina para ele cumprir as instruções, sair do carro à hora marcada,
pousar o saco de desporto com os cem mil paus no chão, voltar a entrar no
carro e regressar a casa sem olhar para trás.
Deviam faltar dois minutos para as duas quando o ouvi, o barulho

inconfundível de uma culatra, a ser puxada para trás nas minhas costas.
− Vira-te, muito devagar e com as mãos para cima.
O gajo não era maçarico e eu não estava su�cientemente perto para lhe

agarrar na pistola quando me virei. Encarei o �lho da puta do João
Rodrigues e fervi por dentro por ele me ter levado a melhor.
− Atira a tua arma para aqui.
Obedeci e ele fez um sorriso de cabrão reles.
− A mim só me lixam uma vez e não vivem para contar. Devias ter seguido

as minhas regras. Se tivesses cagado para a investigação e ido buscá-la onde
eu te ia dizer, podiam ter sobrevivido os dois. Só que vocês escolheram
armar-se em heróis e lixar-me, por isso agora vão pagar. Tu primeiro e ela a
seguir.
Tentei ganhar tempo e interceder pela So�a.
− Estás enganado, ela não te quis lixar. Ela só quis safar uma miúda de

quem ela gostava, a Zubaida...
Ele cortou-me a palavra com um grito, que demonstrava como eu estava a

�car estúpido, por pensar que o podia convencer a poupá-la...
− LIXOU-ME, o resultado foi igual. Adeus, Alex, até nunca.
Ao ver a expressão dele quando ia premir o gatilho, senti uma raiva bruta

consumir-me, não por mim, mas por pensar no que seria da So�a.
Senti que podia desfazer aquele gajo com as minhas mãos até ele ser uma

papa, mas olhei para o cano da pistola à minha frente e percebi que não
tinha a mínima hipótese. Por um instante, lembrei-me do meu primeiro
piquenique, organizado pela So�a e com um �nal muito feliz na cascata de
Namaacha. Só por esse dia, a minha vida já tinha valido a pena.
Ouvi o zunido demasiado próximo de uma bala.
Passou a milímetros do João Rodrigues, o gajo encolheu-se, mas não foi a

tempo de evitar o segundo tiro. O Evandro estava à nossa direita e na
segunda tentativa acertou-lhe de raspão no ombro.
Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu corri para a minha Glock, o João

Rodrigues refugiou-se atrás de um carro abandonado no parque de



estacionamento e o Evandro foi baleado pelo Caxambu, que nos
surpreendeu pelo outro lado. Disparei contra ele e o �lho da mãe fugiu para
o parque de estacionamento, para se abrigar atrás de um contentor com
entulho, próximo do carro onde estava o João Rodrigues. Tentei �anqueá-lo,
mas o João Rodrigues, apesar de ferido, disparou contra mim.
Escondi-me atrás de um eucalipto e liguei para o 112, enquanto tentava

defender a minha posição do João Rodrigues e do Caxambu que disparavam
na minha direção.
Eles estavam bem posicionados e eram dois, eu estava a �car sem munições

e não teria durado muito se o pai da So�a não tivesse aparecido, a disparar
uma fusca que não me disse que tinha, na direção do contentor onde estava
o Caxambu.
Eles ripostaram, o pai da So�a teve de se esconder atrás de um monte de

caixas e eu aproveitei a distração para correr na direção do Evandro.
Estava deitado de barriga para cima e a respirar com di�culdade. Abri-lhe

o casaco e levantei-lhe a camisola, para perceber onde tinha sido atingido.
Levantei a cabeça quando ouvi um motor de um carro e vi um Megane
cinzento passar ao lado do contentor do Caxambu, que entrou a correr e a
disparar em direção ao pai da So�a.
Apontei para o lugar onde devia estar a cabeça do condutor. Despedacei-

lhes o vidro de trás, mas o carro continuou em andamento e saiu do
estacionamento sem que eu os pudesse deter.

O Evandro estava a morrer, tinha dois buracos no pulmão direito por onde
o sangue não parava de jorrar e empalidecia a cada segundo.
Usei o meu casaco para lhe fazer uma almofada, debrucei-me sobre ele e

limpei-lhe gotas de suor frio da cara. Disse-lhe que já tinha chamado uma
ambulância e que ele se tinha portado como um herói.
− Desculpa, moleque, podia ter-te ajudado mais.
− Tu ajudaste-me mais que ninguém.
Fechou os olhos e falou-me como se estivesse cansado e só precisasse de

dormir um bocado.
− Toma conta do meu ginásio.

O Evandro estava morto há 10 minutos quando ouvi as sirenes e me fui
embora a correr, depois de lhe tirar as chaves do carro.



Também já tinha mandado embora o pai da So�a, lavado em lágrimas e
agarrado à cabeça. Estava completamente transtornado, a soluçar sem parar
enquanto repetia «a minha �lha, a minha �lhota querida, a minha �lhota
linda, a minha �lha querida».
Estive quase a juntar-me a ele e entrar no mesmo desespero, mas depois as

palavras que repetia lembraram-me de que a So�a ainda podia ter uma
chance e comecei delinear um plano que talvez funcionasse.
Era a sua melhor hipótese e pensar nisso era a única maneira de não �car

igual ao pai dela.
Eu era capaz de o levar avante.
O pai da So�a, apesar do descontrolo, pareceu-me estar lúcido quando

concordou comigo e me disse para avançar, estava disposto a tudo e fazia
questão de assumir as culpas comigo se as coisas dessem para o torto.

Entrei no carro do Evandro com apenas quatro certezas.
Primeira, se o Evandro não tivesse vindo comigo, eu era um homem

morto.
Segunda, se o pai da So�a não tivesse trazido uma Sig Sauer, que sabia usar,

eu era um homem morto. A So�a tinha herdado os tomates do pai, o dono
do restaurante tinha esvaziado dois carregadores contra o Caxambu.
Terceira, havia pelo menos uma pessoa na PJ a bufar para o João

Rodrigues. Eles sabiam que eu vinha e estavam à minha espera, a prioridade
deles tinha sido apanhar-me e não o dinheiro que tinham deixado para trás.
A informação tinha vazado da PJ. O pai da So�a não era parvo e tinha sido
muito cuidadoso.
Quarta, para recuperar a So�a tinha de agir depressa e ter como moeda de

troca alguma coisa que o João Rodrigues valorizasse mais do que cem mil
euros.



Plano B

Nas duas horas e meia que demorei a regressar a Lisboa, não �z outra coisa
senão pensar nos passos a seguir, recusando-me a pensar no Evandro e no
que poderia acontecer à So�a se não tivesse sucesso.
Para levar o meu plano avante precisava de um cúmplice, de outro carro e

de uma casa.
Tinha de con�ar em alguém disposto a atravessar limites por ela, mas que

não estivesse tão exposto como o pai. O João Rodrigues tinha-lhe dito que o
estava a vigiar, podia ser mentira, mas o melhor era não arriscar.
A primeira pessoa que me ocorreu foi Filipe, que se tinha arriscado comigo

em Moringane sem pensar duas vezes para a salvar. Ele era de con�ança,
gostava de ação e não era do tipo que dava para os dois lados, não era ele
que estava a passar informação.
Cheguei a Lisboa às seis da manhã, com a cabeça quase a rebentar e um

telefone pré-pago, que comprei na bomba de gasolina de Aljustrel.
Liguei ao Filipe. A chamada foi para o atendedor e deixei-lhe mensagem

para me contactar com urgência para aquele número.
Só havia outra pessoa em quem podia con�ar. Não gostava do gajo, mas vi-

lhe nos olhos que também faria qualquer coisa por ela.
Vi o número no meu telefone e liguei-lhe do pré-pago. Às seis e quinze

estávamos os dois dentro do carro do Evandro, cuja matrícula ia ser
procurada pela polícia e do qual me tinha de livrar rapidamente.
O Ricardo parecia um zombie, estava completamente de rastos quando se

sentou no lugar do passageiro e �cou pior quando o pus a par do �asco da
minha tentativa de resgate.
Contei-lhe o meu plano e qual ia ser o papel dele, mas o gajo mostrou-se

renitente. Achava melhor falar com um marechal amigo do pai, que era
muito amigo da procuradora-geral da República e do diretor nacional da PJ.
Aquela gente era sempre muito amiga de alguém, mas não era nisso que

pensava quando lhe respondi.
− Faz isso, e o mais certo é matarem-na antes do dia acabar. Há um chibo

na PJ e eu não faço puta ideia de quem seja. Até pode ser o diretor nacional



da PJ, ou a pessoa de grande con�ança a quem ele vai entregar o caso. Eu
conheço esta gente. Estive in�ltrado com eles cinco meses, sei como as
coisas funcionam e já percebi porque não os apanhámos. Aliás, agora que
penso nisso, faz todo o sentido haver alguém feito com eles na PJ. Eles
sabiam quem eu era desde o início e, se não fosse a So�a, tinham
conseguido levar as mulheres todas que quisessem para a África do Sul nas
minhas barbas! Como é que eu não pensei nisso antes...
Esfreguei a cara com força, mas a minha vontade era esmurrar-me pela

minha grande burrice.
− Esta é a opção que lhe dá mais chances. Se de repente houver um grande

alarido à volta do desaparecimento da So�a, com muitos operacionais e
inspetores envolvidos, o mais seguro para eles é livrarem-se dela
rapidamente. Podes não vir comigo, mas ao menos empresta-me o teu carro
e dá-me cinco horas. A seguir podes dizer que to roubei, meter os teus
amigos importantes ao barulho e assinares-lhe a sentença de morte.
O gajo estremeceu, tirou uma cruz de dentro do casaco , beijou-a e benzeu-

se a dizer umas palavras para dentro.
Aquilo enervou-me e fez-me �car com os olhos húmidos. Decidi que ia

mandá-lo embora e roubar um carro qualquer. Era mais arriscado, mas era
preferível a gramar com aquelas lamechices de um homem feito.
Ia dizer-lhe para sair quando ele bateu com a mão aberta no tablier.
− Conta comigo, para o que for.
− Pensa bem, porque as coisas podem �car feias, tu não teres estômago e

roeres a corda...
Olhou-me sério e falou num tom decidido.
− Dou-te a minha palavra de honra que isso não vai acontecer.
Pareceu-me um tipo que ia cumprir, além disso não tinha outra alternativa.

Deixei o carro do Evandro à frente do ginásio e seguimos no dele para
Oeiras.
Enquanto isso, uma tipa amiga da So�a chamada Joana ligou-lhe mais de

dez vezes. Ele não a atendeu e ela desatou a mandar mensagens. Era chata
como tudo, e o pior era que na última mensagem dizia que ia à polícia. Vi-
me obrigado a perguntar ao Ricardo se ela era de con�ança.
Ele respondeu-me que elas eram como irmãs e eu decidi ligar-lhe, para lhe

contar o que se passava antes que �zesse merda.



Ela devia ser uma tipa com o nariz empinado, porque não aceitou quando
lhe disse para �car quieta em casa e deixar-me resolver o assunto.
− Como é que eu sei que tu és a melhor opção para salvar a minha amiga?

Podes tê-la engravidado e ser o pai da criança que ela tem na barriga, mas
isso não faz de ti o polícia mais competente para resolver esta situação. Isso
faz de ti uma pessoa muito interessada num bom desfecho. Até podes ser
uma nódoa como polícia e pouco capacitado para orientar isto. Se calhar era
melhor o Ricardo usar os contactos que tem, falar com o diretor nacional da
PJ e escolherem uma equipa especializada. Isto é uma coisa gravíssima, tu
não estás de cabeça fria e o Ricardo é um arquiteto que só disparou pistolas
no paintball...
Cansei-me de a ouvir.
− Queres saber porque é que eu sou o mais competente para resolver esta

situação? Vou dizer-te. Primeiro, porque não sabemos donde é que a
informação está a vazar. Segundo, ao contrário dos manda-chuvas da PJ, eu
estou-me a cagar para apanhar o raptor dela vivo e extrair-lhe informações.
Vou passar por cima de todos os protocolos e todas as leis que existem,
matar quem for preciso e dar a minha a vida sem pensar duas vezes para a
libertar. Chega-te ou precisas de mais?
Percebi que começou a chorar.
− Posso fazer alguma coisa? Querem mais dinheiro? Como é que eu posso

ajudar?
− Não precisamos de nada. Faz a tua vida normal.
Perdeu a pose, continuou a chorar e fungou várias vezes.
− Garante-me que a trazes de volta.
Lembrei-me de que a So�a falava muitas vezes nela e tive alguns remorsos

por ter sido bruto, mas não tinha tempo para aquelas distrações.
− Garanto. Agora ajuda-me não me fazendo perder tempo a falar contigo.

Às nove da manhã o Filipe ligou-me de volta, estava na casa de �m de
semana dos pais, que �cava numa aldeia ao pé de Castelo Branco e não
tinha rede de telemóvel em várias divisões.
Pu-lo a par do que se tinha passado e de que eles estavam a receber

informações da PJ. Estavam à minha espera e só podiam ter sabido do meu
envolvimento pela PJ. Nem o marido, nem o pai da So�a nem a empregada
que a adorava me iam denunciar.



− O Maia ontem proibiu-me de agir sozinho e eu percebo se não vieres. Ele
disse-me que ia reunir com o responsável das operações de resgate e que
corria comigo se agisse por conta própria. Vais �car tão queimado como eu
se te meteres nisto. Se eu tivesse escolha não te punha nesta situação. Vou
quebrar todas as regras e muitas leis. Até é bastante provável que vá de
cana... Estás no direito de não vir, só te peço que não me chibes...
O Filipe respondeu-me antes de eu acabar de falar.
− Estou-me a cagar para o Maia. Vou sair daqui em menos de cinco

minutos. Se formos despedidos montamos um café, com a tua simpatia
natural não tem como correr mal...
Não consegui sorrir da piada.
− Obrigado, �co a dever-te uma das grandes.
− Sempre às ordens. Vou querer abraços teus quando tivermos a So�a em

segurança e esse grande cabrão na choldra ou a fazer tijolo. Conta comigo.
A fazer tijolo parecia-me melhor e eu ia-lhe dar todos os abraços que ele

quisesse. O Filipe ia arriscar muito por mim.
Senti-me completamente lixado pela vida. Tinha acabado de perder o

Evandro, a So�a estava nas mãos de um �lho da puta do pior e, na melhor
das hipóteses, ia lixar a carreira do meu parceiro para a salvar. Na pior das
hipóteses, ia lixar-lhe a própria vida.
− Não te exponhas sem motivo, não sei quantos gajos lá estarão além do

João e do Caxambu.

Foi muito fácil entrar no condomínio privado com segurança e depois no
apartamento de cinco assoalhadas com vista para o mar.
Às nove e quinze, assim que ela abriu a porta vestida com roupas justas

para ir ao ginásio, apontei-lhe a pistola à cara e �z-lhe sinal com o indicador
para não abrir a boca.
Obriguei-a a entrar outra vez e revistei a casa toda com a gaja debaixo de

mira, não fosse ela lembrar-se de fazer alguma estupidez. Era suposto a
miúda estar em casa, mas não a encontrei em lado nenhum.
Perguntei-lhe pela quinta vez e ela respondeu a mesma coisa:
− A Teresinha foi a uma competição de ginástica artística no Porto...
Pareceu-me que estava a falar verdade. Merda.
Ia perder mais de seis horas a ir ao Porto e voltar. Além disso, podia ser

difícil sacar a miúda do meio da equipa sem ninguém dar por nada...



Deixei o meu telemóvel no chão do apartamento e saí com a mulher do
João Rodrigues, uma cabra chamada Juliana que eu já tinha interrogado
duas vezes. Ela sabia que eu era polícia e podia pensar que eu estava a fazer
blu�, por isso fui o caminho todo com a pistola encostada às costelas da gaja
através do bolso do meu casaco, enquanto lhe dizia que se me denunciasse
era última coisa que fazia na vida.
Correu bem, nenhum vizinho veio connosco no elevador e entrámos

discretamente para o banco detrás do carro do Ricardo, que estava parado
mesmo à entrada do prédio e arrancou assim que eu fechei a porta.
Algemei-a com as mãos à frente do corpo antes de começar a interrogá-la.

Daquela vez, ia ser um interrogatório muito diferente dos anteriores.
− O teu marido sabe que a miúda está no Porto?
Negou com a cabeça e respondeu assustada.
– Não falo com o João há meses. Eu não sei de nada, já falei consigo e com

os seus colegas...
Interrompi-a porque a última coisa de que tinha vontade era ouvir as suas

lamúrias.
− A tua �lha tem telemóvel?
Acenou que sim.
Claro que tinha, todos os putos tinham telemóvel e redes sociais. O

Instagram era um banquete para os pedó�los na Internet. Tentei controlar a
irritação para decidir o que havia de fazer.
− Liga ao professor que está com ela. Diz-lhe que ela o levou sem

autorização. Ele que lho tire e o desligue imediatamente.
Começou a choramingar outra vez porque não compreendia o que lhe

estava a acontecer.
Passei-lhe o telemóvel para as mãos e gritei-lhe que tinha duas alternativas,

ou fazia a chamada ou eu ia buscar a miúda ao Porto.
Ela preferiu a primeira hipótese e fê-lo em alta voz. O professor até nem

estranhou muito, devia ser normal mães histéricas ligarem-lhe antes das dez
da manhã.
Vinte minutos depois chegámos à casa do Ricardo. Ele estacionou mesmo à

entrada, tirei a Juliana do carro e entrámos rapidamente. Apesar da pressa e
de estar a arrastar a gaja, reconheci as cores alegres da So�a no tapete da
entrada e nas almofadas do sofá, o que não foi bom porque me enervei ainda
mais.



O meu plano tinha de correr bem. Não podia pensar em mais nada.
Pedi ao Ricardo para fechar todos os estores e acender as luzes. Agarrei na

gaja e sentei-a numa cadeira da mesa da sala.
Dei-lhe o meu telefone pré-pago para as mãos algemadas.
− Liga ao teu marido.
− Eu não falo com ele desde junho. O telefone dele está desligado desde

essa altura. Já disse isto mil vezes a si e aos seus colegas, não percebo...
Tirei-lhe o telefone das mãos e ela calou-se.
Sentei-me à frente da tipa, olhei para a sua expressão de vítima e senti asco.

Só havia um tipo de pessoas que eu odiava tanto como os �lhos da puta que
faziam mal aos outros como o meu pai. Eram as pessoas que se faziam de
boazinhas, mas sabiam do que se passava e ignoravam porque não era nada
com elas.
No caso desta tipa ainda era pior, porque além de �ngir que não sabia de

nada com aquela expressão inocente, ainda usava uma mala de marca que
devia custar mais de cinquenta clientes a uma desgraçada qualquer, sem
sorte nenhuma na vida, assim como a minha irmã.
Tentei ser objetivo e não pensar naquelas merdas nem que era a vida da

So�a que estava em jogo. Normalmente, eu era bom a fechar os meus
esqueletos no armário e a focar-me nas missões que tinha de realizar.
Daquela vez não ia ser possível, mas ia assegurar-me de que isso não ia

comprometer os meus objetivos.
Segurei-lhe no cotovelo esquerdo e pressionei com o meu polegar num

ponto extremamente doloroso, entre o bicípite e o braquial.
Ela debateu-se e gritou, mas eu não afrouxei, não tinha tempo nem

paciência para repetir várias vezes o procedimento. Fiz mais força, ela
contorceu-se e gemeu alto com a dor, mas não parei até ela começar a
revirar os olhos.
Quando a larguei desviei a minha atenção para o Ricardo. Ele ia cumprir a

palavra. Olhava para nós �xamente, com os maxilares tensos e os punhos
contraídos, mas não ia fraquejar.
A tipa chorava e gritava como uma condenada, esperei um bocado para a

histeria lhe passar e voltei a pôr-lhe o meu telefone pré-pago na mão.
− Liga-lhe. Da próxima vez vai ser pior.
Olhou-me cheia de lágrimas e muito medo.
− Eu já lhe disse, e aos outros polícias todos, que...



Nem me dei ao trabalho de ouvir o resto, tirei-lhe o telefone e voltei a pôr o
polegar direito no sítio onde estava, com ainda mais força.
Enquanto ela se debatia e gritava por ajuda, eu esforcei-me para manter a

calma. Se aquela cabra não tivesse como entrar em contato com o marido,
eu tinha chegado a um beco sem saída...
− Tu tens uma �lha do João Rodrigues, tens de ter alguma maneira de falar

com ele numa emergência. Eu não sou como os meus colegas e não vou
desistir enquanto não me disseres...
Esperneou a soluçar e eu comecei a entrar em desespero, a pensar que ela

podia estar a dizer a verdade. Apertei com mais força.
− Eu ligo! Eu ligo!
Pela primeira vez desde o tiroteio em Tavira, senti que os meus pulmões se

enchiam com ar.
O Ricardo também se mexeu pela primeira vez desde que se tinha

encostado à parede, a ver-me convencer aquela cabra a telefonar ao marido.
Entrelaçou as mãos atrás da cabeça, juntou os cotovelos à frente da cara e
�cou algum tempo naquela posição. Também devia estar aliviado e a pensar
que ainda havia esperança para a So�a, mas não disse nada nem saiu do
lugar.
A tipa percebeu que tinha feito merda da grossa.
− Ele só me contactou há dois dias, eu ia avisar-vos...
Agarrei-lhe na cara para ela se calar com as mentiras. Exceto para fazer o

que lhe mandasse, não queria que ela abrisse mais a boca.
− AGORA JÁ NÃO INTERESSA!
Passei o meu telefone para as mãos da gaja, que chorava sem parar.
Eu não conseguia ter pena nenhuma dela. Pelo contrário, aquelas lágrimas,

juntamente com o facto de ela ter como contactar o cabrão do marido e não
nos ter dito, ainda me irritavam muito mais. A omissão daquela cabra podia
vir a custar a vida à So�a e à bebé que ela tinha na barriga, a Luisinha,
porque a So�a adorava palavras acabadas em inho e inha...
Não podia pensar nisso. Aquela não era a altura para pensar nisso.
Passei a mão pela nuca várias vezes, para fazer desaparecer da minha

cabeça a imagem da So�a, grávida e prisioneira. O corpo pequeno dela
ainda mais indefeso pela gravidez, à mercê dos maus-tratos de um dos
maiores �lhos da puta que eu conhecia...
− Vais ligar-lhe agora. Vais dizer que estás com a tua �lha e comigo. Se não



lhe mentires bem e ele não acreditar, garanto-te que vou buscar a tua �lha e
vos desfaço às duas.
Choramingou e fez cara de vítima.
− Porque me está a fazer isto? Eu nunca �z mal a ninguém. Juro por tudo!
Pus-lhe uma mão à volta do pescoço e a seguir apontei-lhe a pistola ao

joelho.
− Claro que não �zeste, mas não me digas que não sabes de onde vem o

dinheiro que paga todos os teus luxos, não me digas que achas que o teu
marido é construtor... − Percebi que estava indecisa entre manter a fachada
de ingénua ou ser verdadeira. − Não me digas isso, porque eu estou num dia
muito mau e se tentares fazer de mim parvo, sou capaz de te dar um tiro na
rótula, que é um dos sítios não letais mais dolorosos para se ser alvejado.
Ela merecia que eu o �zesse, e o cabrão do João Rodrigues ainda mais. O

Evandro estava morto, a So�a tinha levado um tiro para salvar as mulheres
que ele ia tra�car em Moçambique e estava sequestrada em parte incerta.
Num último resquício de sanidade, olhei para o Ricardo, que assistia à cena

de braços cruzados. Falou-me calmamente e sem um pingo de recriminação.
− Ela não vai fazer de ti parvo.
Continuei com o dedo no gatilho, mas já não ia disparar. A gaja não sabia e

choramingava assustada, o que era bom, para ela não pensar nem por um
segundo em foder o telefonema que tinha para fazer.
− Sabes de onde vem o teu dinheiro não sabes, Juliana?
− Mais ou menos, sim...
Senti nojo daquela mulher bonita e a cheirar bem. Tentei não me lembrar

de outra mulher muito mais bonita e a cheirar melhor, que eu não sabia
onde estava nem o que lhe podia acontecer.
Não funcionou. Era impossível não me lembrar do que estava em jogo.
− Sabes que era por causa de pessoas como tu que eu achava que este

mundo era uma merda sem solução. Depois conheci a So�a. Para a salvar a
ela, sou capaz de te matar a ti e a mais dez como tu.
Houve algo nas minhas palavras, ou na forma como as disse, que a fez

parar de choramingar. Ficou muito pálida e até os seus lábios brilhantes
perderam a cor. Ainda bem que percebeu que eu estava a dizer a verdade.
− Agora faz a chamada. Se �zeres merda podes ter a certeza de que nunca

mais voltas a ver a tua �lha.
Ela não fez merda. Representou bem o seu papel e quando o João



Rodrigues me atendeu acreditava que eu tinha as duas.
− Alex, deixa-me falar com a minha �lha.
Fingi-me razoavelmente controlado.
− Claro que deixo, deixo tanto como tu ias entregar a So�a em troca dos

cem mil euros que pediste ao pai dela. Só voltas a ouvir a tua �lha quando
me entregares a So�a. Tens três horas para te meteres no carro e chegares a
Lisboa.
− Deves pensar que eu sou estúpido e que vou a correr para a boca do lobo,

Alex. Tu continuas a ser um polícia que me quer apanhar.
A seguir desligou o telefone. Perdi a calma, bati na mesa de madeira e

percebi que só nos restava uma opção.
− Vamos ao Porto buscar a miúda.
Quando ele ouvisse a voz da �lha ia reconsiderar.
Estávamos a sair depois de prendermos a Juliana, quando o meu telefone

tocou outra vez.
− Podes vir buscá-la, Alex. Eu troco a So�a pela Juliana e pela minha �lha,

mas não quero ser apanhado. Tens de vir sozinho com as duas ao sítio que te
vou dizer. É um armazém no �m da estrada que segue para este, ao pé de
Almada de Ouro. Se vier mais algum carro atrás de ti ou alguém contigo, a
So�a morre. Não me tentes enganar, Alex. Em matéria de maldade, tu és um
aprendiz ao pé de mim. Vou dar-te as coordenadas. Tens três horas.
O Ricardo não era burro e chegou à mesma conclusão que eu.
− Ele ligou-te de volta porque a pessoa que lhe está a passar as informações

não sabia de nada... Tinhas razão...
Liguei ao Filipe, que vinha na A2 e estava a chegar a Santarém. Expliquei-

lhe que não podia esperar por ele. Cada minuto que passava era mais um
que o João Rodrigues tinha para descobrir que a �lha estava no Porto. Além
do chibo na PJ, ele podia ter mais gente a trabalhar para ele.
Pedi ao Filipe para deixar o carro longe e vigiar o perímetro. Precisava dele

na retaguarda. No caso de a coisa me correr mal, ele tinha de os surpreender
à saída e salvá-la. A prioridade era a So�a, só a So�a.
Respirei fundo depois de desligar. Comigo e com o Filipe, ela e a minha

�lha tinham uma chance.
Fui buscar a Juliana para a levar para o carro, mas o Ricardo impediu-me

de sair porque queria vir comigo.
Disse-lhe que tinha sido uma boa ajuda, mas a partir dali o caso não era



para amadores e havia uma grande probabilidade de se acabar com um tiro
nas trombas.
Mesmo assim ele insistiu e não me saiu da frente, uma péssima ideia tendo

em conta o meu estado de espírito.
− Eu também vou, Alex. É a vida da So� que está em jogo. Quando

estivermos a chegar eu saio do carro para eles pensarem que estás sozinho.
Detestava ouvi-lo dizer So�, como se se referisse a alguma coisa que era só

dele. Agarrei-lhe no ombro para o desviar e me deixar ir embora.
− Esquece, a partir de agora não é para ti.
O gajo não se desviou e afrontou-me.
− É para mim, SIM. − Avisei-o com o olhar de que levantar-me a voz lhe

podia correr mal, mas o tipo devia estar com vontade de se magoar porque
continuou a falar muito decidido. – É para mim, porque é a minha mulher
que lá está. E eu vou fazer TUDO para a salvar. Até matar ou morrer. Eu não
sou estúpido e sei o que me pode acontecer, mas vou.
Olhei-o de cima a baixo. O gajo até tinha tomates.
− Tens alguma arma em casa?
Abanou a cabeça desiludido.
Tanta garganta e nem uma mísera pistola tinha.
− Eu tenho uma a mais que te posso emprestar.



Margem do Guadiana

As coordenadas do João Rodrigues correspondiam a um armazém no
concelho de Azinhal e na margem do Guadiana.
Um quilómetro antes de chegar, combinei com o Ricardo onde ia deixar o

carro com as chaves na ignição.
− Se as coisas correrem mal, eu não me �co sem limpar um ou dois. Tu tens

de aparecer de surpresa a quem sobrar e sair com ela. Apontas-lhe a arma e
dizes que o deixas ir se a libertar. Vou dar o meu melhor para que, se alguém
sair dali vivo, não seja o �lho da puta rancoroso do João Rodrigues. –
Estendi-lhe a Beretta e ele recebeu-a sem hesitar, o que era um bom sinal. −
Dispara só se tiveres a certeza de que não acertas na So�a e não tiveres outra
saída. O Filipe também vai chegar, sabe que estás comigo e que a prioridade
é resgatá-la com vida.
Ele estava nervoso, mas tentou disfarçar quando guardou a pistola no bolso

do casaco.
− Vamos salvá-la e nada de mal lhe vai acontecer.
Logo a seguir, fez-me sinal de que estava preparado. Abrandei o carro, ele

saltou e em segundos desapareceu no meio das silvas. O tipo era rápido e
esquivo. Era provável que chegasse lá sem ser visto e pudesse ser útil, no
caso de eu não conseguir trocar a So�a pela Juliana e a situação descambar.

Estacionei onde tinha combinado com o Ricardo e dirigi-me à construção
em tijolo e chapa zincada, com uns 30 metros de comprimento e 10 de
largura.
A porta deslizante de ferro estava aberta e pelo rasto nas ervas tinha

passado ali um veículo pouco tempo antes. Entrei a arrastar a mulher do
João Rodrigues, cheia de medo e a andar aos tropeções.
Só lá estava ele, quinze metros à minha frente. O tiro do Evandro devia-lhe

ter acertado só de raspão, porque ele não mostrou nenhum desconforto
quando me apontou uma Makarov.
O armazém tinha lenha, uma moto-quatro tapada com um oleado, duas

canoas e várias tralhas mais pequenas encostadas às paredes. Não me
parecia que a So�a estivesse ali.



Aquilo não era o que tínhamos combinado e eu não podia perder tempo
nem o domínio da situação.
− A So�a?
− A minha �lha?
− Só depois de eu ver a So�a.
− Era suposto vires sozinho com as duas.
− Estou aqui sozinho com a tua mulher.
Ele também �cou irritado por as coisas não lhe estarem a correr de feição,

olhou-me enraivecido e a seguir assobiou.
A So�a e o Caxambu apareceram detrás do oleado. Vê-la com aquele

nojento, que a agarrava por trás e lhe tapava a boca, acelerou-me o pulso e
deu-me vontade de vomitar. Podia ter treinado cem anos e nunca estaria
preparado para lidar com aquilo.
Quando se aproximaram do João Rodrigues, ela encolheu-se e franziu os

olhos. Eu conhecia bem as reações da So�a, era estranho, mas ela temia
muito mais o João Rodrigues do que o Caxambu. Pensar no que poderia ter
acontecido para isso acontecer, revolveu-me ainda mais as entranhas.
Foi um esforço sobre-humano, concentrar-me no que tinha de fazer para a

tirar dali em vez de pensar que ela tinha �cado sozinha com eles durante
três dias. Se pensasse no que lhe podiam ter feito, ia começar aos tiros e o
mais provável era acabarmos todos mortos.
O Caxambu passou-a ao chefe, afastou-se cinco metros e apontou uma Colt

na minha direção.
O João Rodrigues �cou a segurar na So�a à sua frente. Mesmo ao longe,

percebi que ela tinha os olhos inchados de chorar.
Ela abanou ligeiramente a cabeça, como se me quisesse dizer alguma coisa,

mas o cabrão puxou-lhe os cabelos com a mão esquerda e encostou-lhe a
cabeça contra o cano da pistola. Aquela imagem deu cabo de mim. Tinha de
acabar com aquilo depressa porque estava a chegar aos meus limites.
− Onde está a minha �lha, Alex?
Muni-me de todo o sangue frio que tinha no corpo.
− Está com uma pessoa da minha con�ança. Um tipo que �cou muito

chateado com esse teu amigo bonitão que despachou o Evandro e não tem
remorsos de fazer o mesmo à tua �lha. Se eu não lhe ligar daqui a quinze
minutos, podes esquecer que tiveste uma.
Ele mordeu os lábios e dilatou as narinas. Tinha-o enervado, continuava a



apontar a Makarov à têmpora da So�a, mas com a mão menos �rme.
Eu precisava de a tirar dali depressa.
− Larga a So�a e deixa-a vir ter comigo. Eu solto a tua mulher e a seguir

digo-te onde está a tua �lha, não tenho interesse em fazer-lhe mal. É um
bom negócio para todos e ninguém se magoa, a começar pela tua �lha.
Ele aceitou, ia entregar-ma no momento exato em que a merda do

telemóvel começou a tocar-lhe dentro do bolso.
Não pude fazer nada porque ele continuou com a pistola apontada à So�a,

rosnou-lhe para �car quieta e atendeu o telefone com a outra mão.
Não respondeu a quem lhe tinha ligado, guardou o telefone e agarrou nos

cabelos da So�a outra vez.
Passei-me dos carretos e dei-lhe um grito.
− Estou a perder a paciência, João. Se queres o bem da tua �lha vais largar a

So�a agora!
Ele riu-se. Aquilo era muito mau sinal.
− Sabes, Alex, tu na realidade não tens nada que me interesse. Acabei de

saber que a minha �lha está num evento qualquer de ginástica artística... –
Fez um sorriso falso na direção da mulher. – E essa gaja que trouxeste anda
a foder o personal trainer. Se quiseres, podes poupar-me trabalho e dar-lhe
já um tiro na cabeça.
O grande �lho da mãe não estava a fazer blu�. Senti a Juliana tremer,

empurrei-a para longe e �z mira na testa do João Rodrigues.
Ele sabia que eu não tinha a miúda e estava-se nas tintas para a mulher,

mas àquela distância conseguia despachá-lo sem acertar na So�a e antes do
Caxambu me matar.
Era a única hipótese da So�a.
Ela temia muito mais o João Rodrigues do que o Caxambu. Além disso, por

breves instantes, também o vi desviar o olhar na sua direção.
Ele era mau como as cobras, mas toda a gente tinha um ponto fraco, o dele

podiam ser mulheres grávidas, ou apenas ela. Tinham passado três dias
juntos, ela podia ter-lhe dado a volta com as suas falinhas mansas.
Continuei a apontar para o meio da testa do João Rodrigues.
− Caxambu, hoje é o teu dia de sorte. Vou limpar o sebo a este merdoso e

tu limpas-me a mim ao mesmo tempo. Já não vais para novo e aposto que
deves estar farto de o aturar. Não tens de cumprir mais ordens deste cabrão e
libertas a So�a, que está grávida de sete meses e nunca te quis fazer mal.



Como bónus, ainda �cas com os trinta mil do pai dela, que tenho guardados
no casaco para um plano B. Se voltares para Moçambique dá para te
reformares.
A So�a gritou para o Caxambu não disparar e vi apreensão na cara do João

Rodrigues. O mau de se recrutar gente sem escrúpulos para fazer trabalhos
sujos era que eles não tinham escrúpulos. Quando o assunto era dinheiro,
eram cães que facilmente se viravam contra o dono.
O João Rodrigues devia sabê-lo ainda melhor do que eu.
O Caxambu parecia dividido, por isso incitei-o outra vez.
− Todos para ti, Caxambu. – Bati no envelope cheio de notas que pedi ao

pai da So�a nas traseiras da Mota e Barreiros. − Tu queres o dinheiro e tens
tomates para fazer esta merda. Quando eu chegar aos três! Um...
− Espera, Alex! − Estava cheio de medo, mas fez o sorriso de �lho da puta

que se acha muito esperto. − Ela pode ir embora em troca de ti e do
dinheiro. Largas a pistola e eu deixo-a sair. Tu és o verdadeiro culpado do
que aconteceu em Moringane e sabes coisas que davam jeito às pessoas com
quem faço negócios...
Era a minha vida pela da So�a e da minha �lha. Qualquer acordo era

melhor do que a ver com uma arma apontada à cabeça.
Podia ser que ele não me matasse logo. Se o Filipe não se demorasse muito,

eu ainda podia ter uma hipótese. Podia tentar empatá-lo com informações
da PJ a que tinha acesso, mas dependendo do nível do bufo, não deviam ir
muito além do que ele já devia saber.
− Okay. Liberta-a. Quando ela passar por mim eu largo a minha arma.

Vocês são dois e eu sou só um.
Fez um esgar cínico e puxou-a para trás pelos cabelos.
− Deixa-me explicar-te uma coisa, Alex... − Enterrou-lhe o cano da pistola

na barriga, ela tentou desviar-se, mas não tinha como e começou a soluçar. −
Não estou a brincar.
Nunca na minha vida me foi tão difícil manter o controlo. O coração

martelava-me na boca e nos ouvidos. Estava a ferver por dentro, mas o suor
que me escorria pelo corpo era frio.
Ia ser o último e o pior dia da minha vida. Só queria que o gajo a largasse e

que ela saísse dali.
Abri os braços sem largar a pistola mas �quei em franca desvantagem, com

o Caxambu a apontar na minha direção e o João Rodrigues para a minha



�lha, na barriga da So�a.
O João Rodrigues afastou-lhe a pistola da barriga, disse-lhe alguma coisa

ao ouvido que a fez estremecer e a seguir empurrou-a para a frente.
− Podes ir!
A So�a começou a caminhar para se vir embora, já não soluçava e tinha os

olhos �xos em mim. Deu dois passos pequenos e a seguir encolheu-se sobre
si própria, pôs a mão na barriga como se estivesse com dores e pensei que
podia estar a perder a bebé.
De repente ela virou-se para trás, ouvi um silvo e o João Rodrigues

começou aos gritos com as mãos nos olhos. Era inacreditável, mas ela devia
ter qualquer coisa nas calças, que lhe atirou à cara e o cegou.
Senti tremores no corpo todo quando ela se atirou para cima dele, lhe

agarrou no braço que tinha a pistola e o mordeu.
A minha cabeça ia rebentar, não aguentava ver aquilo e mexi a mão um

centímetro, mas o Caxambu gritou-me para estar quieto senão disparava.
Se eu não a estivesse a ver, jamais acreditaria nas coisas estúpidas que ela

podia fazer... Parecia um bicho pequeno e feroz, a atacar o antebraço do João
Rodrigues com a boca e as mãos, que se bem a conhecia deviam estar a
beliscá-lo.
No momento em que a pistola lhe caiu da mão, o João Rodrigues pediu

ajuda ao Caxambu.
Ele hesitou, nunca vou saber porquê. Era óbvio que não estava à espera de

que ela se virasse à dentada ao chefe, mas o Caxambu já devia ter passado
por imprevistos antes e para chegar vivo aquela idade devia ter aprendido a
não hesitar.
A So�a continuava engal�nhada com o João Rodrigues e quase a chegar à

pistola. Não tive dúvidas de que ela a ia usar assim que a agarrasse e o
Caxambu também não devia ter, mas em vez de disparar gritou-lhe que
parasse.
O segundo que demorou a fazê-lo foi o seu �m, porque eu não hesitei.

Premi o gatilho e ele caiu estatelado quase instantaneamente.
Não pensei em mais nada e desatei a correr em direção à So�a. O João

Rodrigues libertou-se dela e fugiu pela porta lateral. Eu ainda disparei vários
tiros, mas não lhe consegui acertar e aquela ratazana imunda conseguiu
escapar outra vez.
O Filipe que o apanhasse. Eu só pensava nela.



Fazia as loucuras que queria e ninguém a conseguia impedir. Tinha voltado
a fazer uma merda ainda mais estúpida que da outra vez, grávida e indefesa.
O João Rodrigues tinha-lhe batido às cegas e foi por um triz que o Caxambu
não a matou.
Era impressionante como todos a subestimávamos sempre, e acabava por

ser ela a mudar o rumo dos acontecimentos. Não existia ninguém com mais
coragem por quilo de peso do que aquela mulher.
No momento em que a alcancei, ocorreu-me que a minha �lha estaria

sempre a salvo com aquela mãe. Não ia ter uma infância como a minha e a
da minha irmã. Seria protegida até às últimas consequências.
Ao mesmo tempo que a apertava contra mim, pensava que a amava e que

estava furioso por se ter posto outra vez em perigo de uma maneira tão
estúpida.
Passei as mãos pela sua cabeça e pelas suas costas, para saber se estava

ferida e numa tentativa de a sossegar.
− Porquê, So�a?! Porquê?! Que estupidez! Estás bem?
Sussurrou-me que sim, abraçou-me e desatou a chorar como uma criança.
− Podias ter levado um tiro... Que loucura! Eu tinha tudo planeado, o Filipe

está lá fora...
Ela não me ouviu, soluçava cada vez mais alto e tentei que se acalmasse.

Segurei-lhe na cara, beijei-a na testa e disse-lhe palavras meigas, como as
que ela gostava de ouvir em Moçambique.
Ela respondeu entre soluços, de tal maneira que era difícil perceber

algumas das palavras que dizia...
− Primeiro achei... iam roubar-me a minha �lha para a vender... iam matar-

me para �car com os meus órgãos. Eles usam as mulheres que levam de
Moçambique para trá�co de órgãos. – Fez uma pausa e tentou normalizar a
respiração. − O Maia, o teu chefe, está feito com eles porque lhe deram um
rim...
Fazia sentido, mas não lhe quis fazer perguntas e perturbá-la mais. Limitei-

me a fazer-lhe festas, senti-la contra o meu corpo e dizer-lhe que estava
segura.
− Depois aqui... antes de me mandar andar... ele disse... para olhar para ti

pela última vez porque te ia matar...
Ela continuou a chorar cada vez mais e senti uma pontada forte no peito.
A bebé... Aquele pranto só podia ser por causa da bebé...



− Estás preocupada com a Luisinha?
Abanou a cabeça, fungou e depois agarrou-me na mão para a pôr na sua

barriga. Quando me sorriu, achei que nunca a tinha visto mais linda, apesar
da nódoa negra por baixo do olho direito, de estar coberta de lágrimas e
com o nariz vermelho.
− Ela está bem... Está a dar pontapés...
Senti a bebé mexer, suspirei de alívio e permiti-me também sorrir pela

primeira vez em dois dias.
− Ela brinca no meio do perigo, Alex... É uma bebé ranger... Sai ao pai

dela...
Quando a ouvi dizer a palavra «pai», senti-me o homem mais sortudo à

face da terra. Eu ia ter uma �lha, e a mãe dela era uma mulher
extraordinária como eu nunca pensei que existisse.

Ouvimos barulho e vimos o Ricardo a olhar para nós. Era corajoso, tinha
decidido entrar no armazém depois de ouvir os tiros, à procura da sua So�
com a arma na mão.
Ela soltou-me e virou-se para ele.
− Ricardo, o que é que estás a fazer aqui?
Ele virou a cabeça na minha direção.
− Vim salvar-te, com o Ranger.
Ela tentou afastar-se, mas eu voltei a prendê-la.
− De certeza que estás bem? Quase enlouqueci a imaginar-te nas mãos

destes...
Suspirei sem acabar porque a imagem continuava a dar-me taquicardia. Ela

garantiu-me que estava bem, beijei-a no cimo da cabeça e imaginei que ele
devia estar cheio de ciúmes.
Não me importei nada. Ele esteve casado com ela durante sete anos. Eu

tinha tido quatro meses de So�a e souberam-me a pouco.
Apertei-a mais contra mim. Ela ainda podia ser mulher dele, mas a �lha era

minha, eu podia reclamar aquele abraço e todos os beijos nos cabelos que
lhe quisesse dar.
Apesar de saber que ele estava a ver, ela não mos negou nem se retraiu.

Senti-a entregar-se, satisfeita com os meus carinhos como tantas vezes
acontecia em Moçambique.
− Não era melhor levá-la a um hospital para termos a certeza?



Ele já não se ia conter mais, estava com as narinas dilatadas e os maxilares
contraídos.
Não lhe respondi porque o Filipe entrou a correr. Fez um gesto de alívio

quando percebeu que estávamos vivos e depois desatou aos gritos.
− Perdi-o, Alex! O gajo saiu pela porta lateral do armazém, achei que ele

vinha para o carro e �quei à espera, mas o cabrão foi direto ao rio! Tinha
um barco escondido e quando me apercebi foi tarde demais. O barco era um
semirrígido rápido e não deu para lhe acertar. Temos de avisar a guarda
costeira portuguesa e a espanhola também...
Aquele gajo nunca se deixava apanhar, era mais escorregadio do que uma

merda de uma enguia. Pedi ao Filipe para avisar também a guarda costeira
marroquina, mas sem muita esperança de que o apanhassem.
O plano de contar com o Filipe para me safar não teria funcionado. Eu

estaria morto ou naquele barco se a So�a não tivesse decidido retaliar,
primeiro com gás lacrimogénio e depois à dentada.
Eu viera salvá-la, mas ela também me tinha salvado.
A So�a chegou à mesma conclusão que eu, porque me olhou a tentar

conter o choro, com os olhos abertos e a morder os lábios. Mesmo depois de
o ter presenciado mais que uma vez, era difícil acreditar que uma fera
habitava naquele corpo, pequeno e chorão, que já tinha sido meu.
Mandei-os embora antes que ela desatasse a chorar outra vez.
− Leva-a ao hospital de Faro, expliquem a história por alto e digam que a

polícia já está dentro do assunto. Eu depois resolvo se no hospital �zerem
participação. Tenho muitas chamadas para fazer, o Maia enganou-me bem,
mas não perde pela demora.
A minha vontade era ir direto à sede da PJ e arrancar-lhe a merda do rim

ao pontapé, mas eu já tinha pisado demasiado o risco e o que esperava o
Maia também não era pera doce.
Ele estendeu a mão e a So�a agarrou-a sem hesitar. Encararam-se por um

longo momento e pareceu-me que falavam sem palavras, até que se colaram
um ao outro e ela desatou a chorar outra vez.
Tentei afastar o olhar, mas foi impossível.
Apesar da barriga grande dela e de ele ser mais alto, encaixaram-se até não

sobrar nada entre os dois.
Eles tinham tido alguma coisa recentemente, era impossível só terem

andado a escolher carros e depois abraçarem-se daquela forma.



Não era isso que me custava mais. O que me custava mais era aquele
abraço, tão completo que parecia que �cavam só eles no mundo.
Quando se largaram, a So�a voltou para mim, para se despedir e chorar

mais um pouco com a cabeça encostada ao meu peito.
Ela tinha um reservatório de lágrimas inesgotável. Sorri ao lembrar-me de

que tinha sido assim desde o dia em que a conheci, em que ela chorou como
se tivesse sido condenada à morte, enquanto assistia a uma comédia com
um cão.
− Obrigada por me teres vindo salvar, Alex.
− Não tens de agradecer. Só queria ter chegado mais cedo.
Vi-a caminhar para o Ricardo enquanto eu concluía a minha frase em

pensamentos. «Do que ele. Mais cedo do que ele.»



18 de novembro de 2017

SOFIA

Fui de mão dada com o Ricardo até ao carro, a apertá-la com �rmeza para
ter a certeza de que não estava a sonhar e de que o meu cativeiro tinha
chegado ao �m.
Quando me abriu a porta para eu entrar, senti-me renitente em soltá-lo e

desejei que voltasse a abraçar-me. Ele adivinhou os meus pensamentos
como fazia sempre, envolveu-me nos seus braços ternos e garantiu-me que o
pesadelo tinha acabado.
Não devia ter acreditado nele, porque a minha vida tinha entrado em

modo pesadelo e o sofrimento não acabava.
No dia seguinte, já não tinha mais lágrimas e estava extenuada.

Assim que o Ricardo também entrou no carro, pedi-lhe o telefone e liguei à
minha mãe, queria tranquilizá-la e precisava de ouvir a sua voz.
Quando cheguei ao hospital �zeram-me uma ecogra�a, um exame em que

se ouvem os batimentos cardíacos do bebé e análises. Estava tudo normal
exceto os valores um pouco elevados da minha tensão arterial, o que podia
ser passageiro e devido aos acontecimentos stressantes.

Tive alta três horas depois de ter chegado. Olhei para ele na sala de espera e
percebi imediatamente que algo se tinha passado.
Questionei-o e desconversou, para me fazer perguntas sobre os meus

exames.
Tive um pressentimento terrível e pedi-lhe para voltar a ligar à minha mãe.

Ele respondeu-me que tinha �cado sem bateria e tive a certeza de que me
estava a mentir.
− Ricardo, para! Eu sei que aconteceu alguma coisa! Diz-me já para eu �car

a saber. É melhor do que esta incerteza, a imaginar um sem-�m de
desgraças.
Enganei-me, a verdade era pior.

Assim que soube que eu estava a salvo, a minha mãe ligou à minha avó e
contou-lhe o que se tinha passado desde que o meu pai recebeu o



telefonema do João Rodrigues.
A minha avó encorajou-a a desabafar, lamentar-se e chorar tudo o que ela

precisava. Confortou-a e disse-lhe que eu ia �car bem, porque era uma
mulher forte que não se deixava abater.
Assim que desligou preparou o seu trolley e ligou ao Toninho, o mesmo

taxista que a tinha levado à revelia do meu avô para a casa dos meus pais,
quando eu estava quase a nascer e o meu avô continuava sem aprovar o
casamento.
O Toninho reparou que a minha avó estava menos faladora do que o

habitual. Foram em silêncio até passarem por Beringel, quando ele ouviu um
gemido de dor e viu-a curvada sobre si própria.
O Toninho deu meia-volta e chegou ao hospital de Beja em cinco minutos.

A minha avó deu entrada em paragem cardíaca, os médicos tentaram
reanimá-la mas não conseguiram.
Aconteceu tudo muito depressa, sem que me apercebesse estava no velório

da minha avó.
A minha mãe culpava-se e a Horti contradizia-a, ambas completamente

destroçadas.
− Menina Madalena! Eu conheço a sua mãe há mais de quarenta anos! A

culpa não é sua, a senhora Luísa preferia morrer, mil vezes morrer, do que a
menina não lhe contar alguma coisa.
Aquela era a derradeira despedida, não havia nada que eu pudesse fazer e o

sentimento de impotência era avassalador.
Uma amiga da minha mãe deu-me um beijo na face.
− Não �que assim, queridinha. Tem de reagir.
Acenei em silêncio, enquanto pensava que uma reação é uma resposta a

uma ação.
Quem seria o responsável por aquela ação e pela minha dor?
O Universo? O acaso? O Deus do Ricardo e da minha avó?
Nenhum deles estava ao meu alcance. Ia ter de render-me e continuar a

viver sem ela...

Os Soares de Almeida chegaram pouco depois. Chorei mais um pouco
junto ao Ricardo, como a criança que espera pela presença dos pais para se
lamentar. Ele disse-me palavras de consolo e libertou-me mais depressa do
que eu desejaria, para que a mãe, o pai e o irmão também me dessem os seus



pêsames.
Quando voltei a sentar-me, reparei no longo abraço entre a minha mãe e a

tia Pi, que não se falavam desde que eu tinha assinado os pseudopapéis de
divórcio, dez meses antes.
Os funerais dissolviam os ressentimentos. Devia ser porque se tomava

consciência da nossa �nitude e nos faziam perceber quão insigni�cantes
eram a maioria das nossas quezílias.
Surpreendentemente, as palavras que mais me tocaram nessa noite de

sofrimento atroz, foram-me ditas pelo Soares de Almeida que eu menos
apreciava.
O pai do Ricardo sentou-se ao meu lado, muito direito na sua pose de bem-

nascido. Olhei-o sem interesse, porque preferia que ele se tivesse sentado
noutro lugar e deixasse aquela cadeira vaga para o �lho mais velho.
Falou-me com carinho e a segurar-me na mão.
− Ai So�, So�... A vida prega-nos com cada partida... Quando o meu pai

morreu também me custou muito... Foi muito rápido, ele tinha uma
leucemia aguda muito avançada e deixou-nos em menos de uma semana.
Acho que o termo certo para lhe dizer como �quei é «devastado». Assim
como uma casa ardida, da qual só sobraram as paredes...
Fiz um sorriso triste, sensibilizada com a analogia, feita por um homem

que dedicou a vida a projetar e construir casas.
− Nessa altura, uma tia minha, que a So� não conhece porque infelizmente

também já não está entre nós, disse-me uma coisa que nunca mais me
esqueci. − Olhou para mim como se me avaliasse e depois acenou com uma
expressão benevolente. − Tenho a certeza de que ia concordar com muitas
das teorias da minha tia Guilhermina. Ela também tinha algumas ideias
excêntricas como as suas.
A piscadela de olho e o tom brincalhão no �m da frase �zeram-me alargar

o sorriso. Foi a primeiro vez em que achei verdadeiramente que o Ricardo
também tinha herdado coisas boas do pai.
− Ela disse-me que quando uma alma boa, assim como a sua avó ou o meu

pai, deixa este nosso mundo, enquanto nós choramos com a sua partida, no
céu ou na outra dimensão para onde vamos, festejam a sua chegada.
Exatamente como nós festejamos quando nasce um bebé porque se inicia
uma nova vida. A sua avó está neste momento a celebrar o início de uma
nova vida. Sabe qual é a única coisa que lhe pode estragar a alegria deste



recomeço?
Fitei-o emocionada enquanto adivinhava a resposta.
− Essa expressão desolada e o seu olhar vazio.
Falou-me num tom paternal e con�ante.
− Hoje um bocadinho, amanhã um pouco mais e depois de amanhã mais

ainda, tem de voltar a ser a So� que ela conheceu, de riso fácil e sempre
pronta para agitar as águas, com um péssimo gosto para a política, mas
cheia de bons sentimentos e vontade de melhorar o mundo.
Logo a seguir, fez uma expressão sobranceira e apontou para o Ricardo, que

falava com o meu irmão a olhar-nos pelo canto do olho.
− Agora vou levantar-me e ceder este lugar ao meu �lho antes que ele me

tente tirar daqui à força. Não quero ter de lhe provar, mais uma vez, que um
tenista jamais terá hipótese com um jogador de rugby, independentemente
da idade que ele tenha, e envergonhá-lo à frente da sua família.
Era comum eles brincarem com a força um do outro, mas imaginar a cena

dos dois, que chegaram muito queques, a desatarem à tareia em frente a toda
a sociedade bejense, fez-me dar uma gargalhada muito pequenina.
O tio Afonso fez-me uma festa no cabelo.
– Boa! Assim gosto mais de si. Daqui a pouco já volto, para discutirmos

como os seus amiguinhos da geringonça estão a afundar este país!
O tio Afonso levantou-se e foi falar com o meu pai. O Ricardo substituiu-o

e deu-me um beijo no sítio dele.
Entrelacei o meu braço no seu e encostei a cara ao seu ombro, fechei os

olhos e senti vontade de adormecer.
Percebi que ele se virava na minha direção e pousou a mão na minha face.
− So�, era bom saíres daqui e desanuviares um bocadinho. Estás muito

pálida... Anda, vamos comer qualquer coisa...
Recusei com a desculpa de que tinha comido pouco tempo antes, sem abrir

os olhos e sem o libertar.

Passado algum tempo chegaram a Joana, o Fred, o Henrique e o Sílvio.
A Joana não conteve as lágrimas enquanto me tentava confortar, mas assim

que se recompôs começou a dar-me cabo do juízo.
− Nem te estou a ouvir bem, So�. Estás apática e com uma cara horrível de

quem vai cair para o lado a qualquer momento. Precisas de apanhar ar!
Disse-lhe para me deixar em paz e ela retaliou em voz alta.



− Ricky, puxa-a desse lado, vamos levá-la daqui!

Não tive alternativa e segui-os. O Ricardo, o Fred e o Sílvio também saíram
connosco, mas depois �caram com o tio Afonso e o Diogo, à entrada da
capela.
A Joana tinha razão, assim que cheguei à rua o vento fresco fez-me sentir

menos sonolenta e recuperar as forças. A minha amiga já tinha passado
férias comigo em Beja, orientava-se bem na cidade e levou-nos ao café no
Largo dos Duques.
Enquanto caminhava, abri o coração aos meus amigos e contei-lhes que

também me sentia culpada por a minha avó ter morrido preocupada
comigo.
A Joana abanou a cabeça num trejeito de desacordo...
− Que loucura, So�! Que culpa tens tu de teres sido raptada por esse

energúmeno!
Não respondi, mas pensei que se não tivesse decidido ir para Moçambique,

nunca me teria metido entre o João Rodrigues e os seus planos...
− Aconteceu como tinha de acontecer. Às vezes as pessoas abandonam-nos

cedo demais... Eu sei bem o que é isso! Além disso, a morte súbita cardíaca
pode ser desencadeada por qualquer atividade que estimule o simpático e
provoque isquemia. Se ela não se tivesse preocupado contigo, podia ser no
dia seguinte quando corresse para se abrigar da chuva, quando se irritasse
com o carteiro, ou se assustasse com uma ratazana...
O Ricky fez uma expressão desconcertada e deu-lhe um grito.
− Podes calar-te? Espero que não sejas tu a falares com os familiares dos

teus doentes! Tens a sensibilidade de um orc!
Ela franziu-lhe o nariz numa careta de desdém.
− Oh! Por favor! Poupa-me aos teus sermões, Ricky... Estou a dizer as

coisas como elas são, para a So� não meter ideias parvas na cabeça.
Ele fez-lhe uma careta parecida.
− Mas se calhar podias dizê-las sem juntar uma ratazana e a avó Luísa, que

acabou de morrer, na mesma frase? Não achavas melhor?
Enquanto continuavam a implicar um com o outro, eu senti menos

vontade de me vingar do Universo, que também me tinha dado aqueles
amigos incondicionais, que faziam parte da minha vida desde os meus dez
anos.



Sentámo-nos numa mesa ao pé da janela e pedi uma sopa, com esperança
de que me soubesse melhor do que a sandes que a Belita me tinha levado,
que eu tinha engolido com água como se fossem comprimidos.
Quando lhes contei, o Ricky �cou indignado.
− Que ideia disparatada de levarem comida lá para dentro! Como se vocês

estivessem presos sem direito a sair para comer. Não se entende este ritual
do velório!
A Joana fez um suspiro carregado de menosprezo.
− Até podia ser útil, se as carpideiras que te chateiam hoje, nunca mais te

voltassem a incomodar. Na prática, isso não acontece e quando te
encontrarem outra vez vão-te lixar o cérebro à mesma, principalmente se te
virem com um ar minimamente satisfeito. Vão fazer uma cara como se
estivessem a sofrer mais do que tu e arranjar maneira de se meterem com
conversas tristes imbecis, como se o facto de não passares os dias fechada no
quarto a ouvir Pink Floyd e a ponderar cortar os pulsos, fosse uma prova do
teu desamor pelos entes queridos que te deixaram.
Eu e o Henrique revirámos os olhos, atónitos com o discurso da nossa

amiga. Depois ele também deu a sua opinião, provavelmente relacionada
com os seus gostos musicais.
− Eu queria um funeral de jazz como em New Orleans. Contratavam uma

boa banda, primeiro tocavam um slow e depois desatavam a partir a loiça
toda, com vocês a dançarem o «When the Saints Go Marching In»! Tu ias à
frente, So� Loren, com um vestido brilhante e a abanares-te toda!
Sorri ao imaginar a cena e a Joana também achou graça, mas aproveitou

para enaltecer os seus queridos monges.
− Devíamos era fazer como os budistas, uma religião com mais seiscentos

anos do que a nossa e muito mais civilizada! Não se põem com dramas a
atormentar a família. Aparecem alegres e sorridentes, com comida e
dinheiro para ajudar a pagar o funeral, felizes pelo morto, que foi «desta
para melhor»!
Senti-me ofendida e �tei-a de olhos semicerrados.
− O Ricky tem razão. És pior que um orc!
Ela fez um trejeito amuado e tentou justi�car-se.
− Deem-me um desconto! Tinha vinte anos quando os meus pais

morreram e acho que �quei traumatizada. Nunca vou a nada destas coisas,
mando uma mensagem querida e espero que não reparem na minha



ausência. Se não fosses a minha melhor amiga não teria vindo!
Era verdade, ela escapava-se a todos os velórios e funerais...
− Vai-te embora, Joana. Este jantar com vocês e a nossa conversa já me

�zeram muito bem.
Ela encarou-me com o seu sorriso mais querido.
− Achas?! Jamais te abandonaria! Trouxe pijama para �car a dormir e tudo.

Disse no meu serviço que a avó Luísa era minha tia. Lembra-me de pedir
um papel ao senhor da funerária a con�rmar isso.
O Henrique imitou-a.
− Eu também vou �car, o Fred vai dar boleia ao Sílvio e eu depois levo a

Joana. A avó Luísa tinha muitos sobrinhos!

Quando saímos do café sentia-me muito melhor. No caminho de regresso
vi a minha mãe na Adega de Santiago, na companhia da Bia Isabel e da
Carmita, as suas equivalentes à minha amiga Joana e ao Ricky.
Gostei de a ver e tive a certeza de que a minha avó, onde quer que estivesse,

também iria gostar.
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Após o funeral, a minha mãe e a Horti organizaram uma receção.
Sentei-me no alpendre, com vários amigos e colegas que tinham aparecido.
O Ricardo também �cou connosco, até que se foi embora com a tia Pi, que
tinha passado a noite com ele na Pousada do Convento.
Aos poucos, todos os meus amigos também tiveram de regressar a Lisboa e

eu �quei sozinha com os meus dois «primos».
Eles eram danados e decidiram que a Belita, que tinha levado lanche para a

casa mortuária, seria a vítima escolhida para ser gozada com o objetivo de
me entreter. O Henrique garantia que a tinha visto olhar com luxúria para o
meu pai e a Joana também não tinha dúvidas, o objetivo �nal das boas
intenções da Belita era «dar uma contra a parede» com o Francisco
Mendonça.
A Joana estava com o seu sorriso maquiavélico, provavelmente a imaginar

obscenidades sobre a Belita, quando o seu telemóvel tocou.
Eu e o Henrique espreitámos e vimos o nome no ecrã. Ela não atendeu e o

Ricky fez uma careta desaprovadora.
− Vocês passam a vida a ignorar chamadas... Já é a segunda vez que não

atendes o teu diretor! No outro dia foi a So�, que não atendeu o Ricardo três
vezes.
Expliquei-lhe que não era meu hábito ignorar chamadas de propósito,

tinha sido só naquela noite especí�ca em que saí de casa.
O Henrique olhou-me descrente e franziu o sobrolho na direção da Joana.
− Porque não atendes o telefone ao homem para saberes o que ele quer?
A Joana revirou os olhos enquanto respondia.
− Eu sei o que ele quer. Um colega meu já me mandou uma mensagem a

avisar. Quer que eu faça o banco do próximo domingo, mas eu já �z dois
bancos na semana passada e não aguento mais trabalho extra...
O Ricky fez um esgar de incompreensão. Os nossos motivos para não

atender telefonemas seriam sempre um mistério para si.
− Então, atende e diz que não podes fazer, para ele tentar arranjar outra

pessoa. Fim da história.



Concordei com o Henrique e a Joana ripostou num tom exasperado.
− Não é o �m da história. Eu digo que não posso no domingo e ele

pergunta se vou fazer alguma coisa no sábado. Eu �co com vergonha e digo
que não, depois ele pede a alguém que está de banco no sábado para passar
para domingo e eu tenho de fazer o sábado dessa pessoa... É como se
fossemos um puzzle humano em que não há peças su�cientes...
Resolvi intervir, aquela pro�ssão com adrenalina da minha amiga não lhe

fazia bem. Estava com olheiras e cada vez mais magra.
− Joana, não podes continuar assim. Já deste uma oportunidade ao teu

serviço quando acabaste a especialidade, mas tirando o facto de não teres de
estudar para o exame, a tua vida não melhorou...
O Ricky deu-lhe a mão e acabou por mim.
− Tens de pensar em ti e na tua família, Joana.
Ela deu um longo suspiro.
− Vocês têm razão! É uma decisão difícil, mas tem de ser!
Enquanto eu batia palmas, o Henrique �cou muito sério.
− Eu também tenho uma decisão difícil para tomar e que ando a adiar há

quase dois anos.
Nenhuma das duas imaginava o que seria e �cámos à espera que avançasse.
− Eu e o Sílvio queremos adotar uma criança. Estávamos a pensar numa

criança mais velha, com oito ou nove anos, que são as com menos
probabilidades de serem adotadas porque a maioria das pessoas prefere
bebés. Também não temos preferência por sexo nem raça. Só queremos dar-
lhe um lar e ter uma família, mas andamos a adiar porque eu tenho medo...
A Joana não me deu tempo de dizer que era uma ideia maravilhosa.
− Tens medo do quê?
Ele franziu o sobrolho, desagradado com o tom interrogador.
− Que o nosso �lho ache que os pais fazem aquilo de maneira não natural.
A Joana fez-lhe uma careta de repúdio por aquela a�rmação.
− Que parvoíce, Ricky. Onde foste buscar essa ideia tão idiota de não

natural? Nem acredito que te ouvi dizer esse disparate tão grande! O vosso
�lho nunca vai pensar uma coisa dessas sobre vocês, nunca! O vosso �lho
vai adorar-vos a vida inteira, por lhe terem dado um lar, amor e carinho, e
também pelas pessoas generosas que vocês são...
O Henrique não �cou convencido.
− E também não quero que a criança sofra de bullying como eu. Vou passar



o tempo todo a pensar que fui egoísta e que se ela tivesse sido adotada por
uma família hetero teria uma vida mais fácil.
Fui obrigada a intervir para ele parar de se boicotar.
− Bullying, Ricky!? Tu foste tão gozado como qualquer um de nós! Se

calhar menos, porque, ao contrário da Joana, não te irritavas quando te
chateavam. Além disso, eras um bom guarda-redes, o que te valeu que o
Brunão, o gorila-alfa da nossa turma te tratasse sempre bem. Ele até te
arranjava bilhetes para ires ver o Sporting com ele...
O Henrique fez um gesto de descrédito em relação à sua amizade com o

Brunão.
− Sempre achei que ele me tratava bem porque sabia que eu tinha curtido

contigo no oitavo ano...
Fiquei perplexa com aquela dedução, tão desfavorável para a sua pessoa.
− O Brunão estava-se nas tintas para mim. Ele namorava com a Tânia, uma

deusa que usava soutien copa C e se vestia como uma modelo da Victoria
Secret! O Brunão gostava da tua companhia porque tu és um tipo muito
�xe! Não há nenhuma razão para não adotares uma criança e fazê-la muito
feliz ao ser criada por duas pessoas fantásticas. Estás a ser injusto, para ti,
para o Sílvio e para a criança!
O Ricky fartou-se de ser recriminado e revoltou-se.
− E tu, So�, és uma complexada com o tamanho perfeitamente aceitável

das tuas mamas.
Fiquei furiosa com ele e depois com a traidora da Joana.
− És sim, So�. Tu perguntavas nos balneários e sabias de cor a copa das

miúdas todas da nossa turma. Até acho que ainda deves ter isso tudo
apontado num caderninho em casa dos teus pais...
Enquanto eu negava a existência de tal caderno, ela pôs uma mão no braço

de cada um.
− Eu, Joana Ferreira, vou deixar de ser estúpida e parar de lixar a minha

vida. Vou ligar ao meu ex-diretor e vou para o privado.
− Tu, Henrique Morais, faz um favor a ti e ao mundo e adota uma criança.
− Tu, So�a Mendonça, aceita as mamas que tens e depois de a Luisinha

nascer faz um curso de Krav Maga. Tu tens um karma com a violência e
mais vale estares preparada. Nunca me hei de esquecer que te viraste a uma
tipa que te queria roubar um blusão na paragem do autocarro e nos �zeste
levar uma tareia, dela e das amigas.



Eu adorava aquele blusão vermelho de bombazina. A minha mãe tinha-mo
oferecido quando �z 15 anos e ainda devia estar algures em casa do Ricardo.
− Perceberam bem o que eu vos disse?
Eu e o Ricky acenámos obedientemente.
− Ótimo! Vamos ao café onde jantámos ontem comer uma açorda.
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A minha tensão continuava alta. Não era muito preocupante porque não
tinha proteínas na urina, mas a Dra. Margarida decidiu que eu teria de �car
de baixa e prescreveu-me um anti-hipertensor.
No dia seguinte à consulta, ao ver a minha mãe dividida porque queria ir à

missa do sétimo dia da minha avó mas não me queria deixar sozinha,
propus-lhe irmos as duas para Beja. Sentimo-nos bem e ela precisava de
tratar de burocracias, por isso fomos �cando, até que chegou o dia do meu
trigésimo terceiro aniversário.
Apesar do meu desejo quando soprei as velas nos últimos quatro anos se

ter realizado e estar grávida, aquele foi o dia de aniversário em que acordei
mais triste desde que me recordo de existir...
Estava perdida naqueles pensamentos, quando a Horti entrou a correr no

meu quarto, exibindo o meu novo telemóvel a tocar.
Enquanto a Horti me beijocava, olhei para o visor e apercebi-me de que a

chamada era da Rita Melo. Aquela chamada ia ser boa...
Tal como eu tinha imaginado, ouvi um coro de vozes alegres cantarem-me

os parabéns. A seguir, a Rita passou à Zubaida, «quase a �car de castigo
porque estava num desassossego terrível».
Deu-me os parabéns outra vez, porque ela era minha amiga e «precisava»

de me dar os parabéns em privado, não «misturada com os outros».
Perguntei-lhe novidades da escola e dos Leopardos de Moringane. Ela
gabou-se das suas últimas notas, agradeceu-me os livros que lhe tinha
enviado depois do equipamento desportivo e obrigou-me a reprometer uma
visita-surpresa.
A Rita interveio e obrigou-a a largar o telefone, perguntou-me como estava

e pu-la a par da morte súbita da minha avó.
− Estou mesmo triste, Rita... Nem me pude despedir dela...
Aquela pessoa maravilhosa e invulgar não se comoveu com as minhas

angústias.
− Se calhar para si tinha sido mais fácil se tivesse oportunidade de se

despedir, mas para ela seria mais difícil, não é? Esse desejo de despedida



parece-me um bocadinho egoísta da parte de quem �ca. Imagine lá o
sofrimento da sua avó, se soubesse que vos ia deixar...
Ela tinha o dom de ser inspiradora em todos os campos, com palavras

simples mas poderosas, ditas na sua voz cristalina.
− Eu também não quero de�nhar e muito menos saber que tenho os dias

contados. Não preciso de me despedir de ninguém. Quando Deus Nosso
Senhor decidir que é a minha hora, está à vontade! Era muito bom que fosse
com um enfartezito rápido, assim como a sua avó. Adeus, �quem bem e até
um dia destes que eu fui ter com o meu Albano.
Desliguei a sentir-me menos melancólica... Só aquela mulher podia dizer
enfartezito num tom carinhoso e fazer-me acreditar que tinha razão...

Recebi muitos outros telefonemas que também me alegraram ao longo do
dia, incluindo o da Joana e o do Ricardo, que me pediu para o avisar quando
regressasse a casa para nos encontrarmos.
O meu pai e o Vasco chegaram à hora de almoço, com bacalhau à Brás do

nosso restaurante, o meu prato preferido. Fui abraçada pelos dois e o Vasco
gozou comigo.
− Não te faças de queridinha. O pai não acertou. Toda a gente sabe que o

teu prato preferido é o bitoque sem bife. É por estas e por outras que
recebeste o presentão que está lá fora e eu recebo quase sempre roupa...
Saí para ver o que seria e descobri-o imediatamente, o carro que mais

gostei de entre todos os que tinha visto com o Ricardo. Ele tinha
aconselhado o meu pai a comprar-mo em amarelo, uma cor pirosa que ele se
recusaria a conduzir...

Regressei a casa no meu carro novo e com a minha mãe, a fazermos planos
sobre o que me tinha revelado depois da missa da minha avó.
Nesse dia, um mediador imobiliário chamado Agostinho, veio a nossa casa

oferecer os seus préstimos.
Entrou na sala seguro e con�ante, a contrastar com a minha mãe, toda

vestida de preto e com os olhos inchados.
Sentaram-se no sofá, enquanto eu continuei na mesa de jogo, a fazer um
puzzle antigo da minha avó.
Na opinião do Sr. Agostinho, vender a casa depressa era o mais inteligente

a fazer, dado morarmos longe e uma propriedade antiga como aquela ser
uma fonte de despesas e preocupações. De facto, ele sabia que a casa dava



muito prejuízo, motivo pelo qual a minha avó tinha delapidado algum
património para fazer reparações e um novo telhado dez anos antes.
Felizmente, ele poderia ter um cliente disposto a ir até uma excelente
quantia, tendo em conta a necessidade de arranjos na fachada e nos espaços
exteriores.
A minha mãe ouviu atentamente tudo o que ele disse, fez-lhe perguntas

sobre outra propriedade da minha avó que ainda não tinha sido
«delapidada» e concluiu a conversa dizendo que ia falar com o marido. O Sr.
Agostinho pediu-lhe o contacto caso tivesse alguma proposta concreta e ela
deu o telemóvel do meu pai, porque seria melhor o Sr. Agostinho tratar
diretamente com ele.
Tive de morder os lábios para não me pronunciar quando a ouvi proferir

aquele atentado à autonomia feminina. A casa era uma herança da família
dela, quem tinha de tomar decisões era ela e não o marido...
Tentei chamá-la à razão assim que o Sr. Agostinho saiu, mas ela não me

deu importância e foi buscar um caderno moleskine com que andava
sempre, para fazer esboços de paisagens que a inspirassem.
Pousou-o em cima da mesa de jogo, no pouco espaço livre que o meu
puzzle lhe deixava e sentou-se a escrever.
− Não gostei nada deste homem, mãe! O que é que ele quer exatamente?
Ela respondeu-me com desprendimento enquanto continuava a escrever.
− Quer angariar a casa, claro. Como se eu lhe fosse dar a casa para ele

vender. Logo a ele, que toda a gente sabe que roubou a herança ao irmão...
− Então, porque é que lhe deste o telefone do pai?
Encarou-me como se a resposta fosse óbvia.
− Para ele não me ligar a mim. O teu pai é ótimo a despachar pessoas

inconvenientes... – Baixou novamente a cabeça e falou mais para si própria
do que para mim. − Nunca dou o meu telefone, dou sempre o do pai.
Fazemos uma boa equipa, eu decido se vendemos, se remodelamos para
voltar a vender ou se arrendamos. O teu pai é bom para negociar até ao
preço que nos convém. Eu não tenho feitio para isso... − Deu um suspiro e
concluiu satisfeita. − Ainda bem que este traste do Agostinho apareceu.
Assim �quei a ter uma ideia dos valores do mercado sem precisar de falar
com outro mediador.
Fiquei a imaginar como funcionaria a equipa, pelas palavras dela deviam

fazer uma espécie de polícia bom e polícia mau, o primeiro decidia e o



segundo negociava...
− Acho que é justo. Somando noventa mil euros, a outra propriedade em

Moura que está arrendada e mais o terreno na Vidigueira, fazemos o valor
desta casa.
Fechou o seu caderninho num movimento gracioso e eu �quei a olhar para

ela, sem compreender o que era justo.
− Vou fazer já as minhas partilhas. O Vasco �ca com o terreno, o monte de

Moura e o dinheiro, e tu, �cas com esta casa.
Fui apanhada de surpresa por aquele desenvolvimento inesperado e sem

razão aparente. A minha mãe suspirou e recostou-se na cadeira de veludo
grená.
− Não quero que o teu irmão seja um engenheiro civil frustrado para o

resto da vida... A culpa de ele ser assim também é minha. Portei-me
exatamente como o meu pai, que não me deixou ir para Belas Artes porque
não era um curso a sério... E eu não deixei o teu irmão fazer carreira no surf,
que era a paixão dele. Foi uma má decisão. Pensei que era um capricho de
adolescente, mas não é...
A minha mãe não podia estar a ponderar dar dinheiro ao Vasco, para ele se

despedir e passar os dias a surfar... Ela sorriu perante a minha expressão
incrédula e elucidou-me antes de eu falar.
− Ele quer montar um espaço, com loja, aluguer de pranchas da marca de

um amigo, o�cina e restaurante. Está a tentar �nanciar-se na banca, mas até
agora não conseguiu. Disse-lhe que lhe emprestava o dinheiro, mas ele não
quis porque achou que o pai ia chamar-lhe irresponsável e dar-lhe o sermão
do costume...
Fez um sorriso con�ante e deu uma palmada no caderno.
− O Vasco nisto vai ter sucesso, vejo-o com vontade e a acreditar! Assim

não tem como recusar. São as minhas partilhas, ele é obrigado a �car com o
dinheiro para compensar tu �cares com esta casa...
A Vera dizia muitas vezes que era um erro comum as �lhas subestimarem

as mães... Estava a admitir mentalmente que o tinha feito quando me
lembrei de outro erro comum, desta vez das mães. Tinham sempre uma
debilidade pelo �lho mais novo.
− Isso é má ideia... O Vasco é mesmo um irresponsável! Vai dar cabo do

dinheiro todo que lhe deres e das rendas do monte em Moura!
Fitou-me descontente. Tinha um ar exausto, a roupa estava-lhe larga e a



magreza recente era notória nos ossos dos pulsos e na cara, onde a
maquilhagem não lhe conseguia disfarçar as olheiras. Aquelas modi�cações
deviam ter começado quando eu fui raptada e culminado quando lhe
ligaram do hospital de Beja, mas apesar da aparência muito fragilizada, a
forma como me enfrentou fez-me ter a certeza de que não ia recuar um
milímetro.
− Não comeces com os teus ciúmes patetas. O teu irmão é imaturo, mas eu

VOU dar-lhe esta oportunidade. Além disso, esta casa ia sempre �car para
ti. Era o desejo da tua avó.
Senti-me subitamente muito satisfeita e perguntei-lhe pelos motivos da

minha avó.
− Ela queria assim. Sabes como ela era, não precisava de nenhum motivo

para decidir alguma coisa, e depois não havia quem a �zesse mudar de
ideias...
Fez um pequeno suspiro, que soava a saudade e era suposto dar o assunto

por encerrado.
− E o pai concorda?
Fitou-me como se a pergunta fosse uma espécie de traição.
− Ainda não falei com ele, mas claro que vai concordar.
Até àquela tarde, julgava que a índia mais forte era a que nos tinha deixado,

mas naquele momento percebi que cada uma de nós era forte à sua maneira
e eu ainda tinha muito para aprender sobre a minha mãe. A nossa tribo ia
continuar, ainda restavam duas índias muito teimosas no mundo e vinha
mais uma a caminho...
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Tinha regressado de Beja há quase duas semanas. Era suposto sentir-me
melhor a cada dia que passava, mas não era o que me estava a acontecer.
Acordei com uma sensação incómoda de nervoso miudinho. Tomei o

pequeno-almoço com a minha mãe e deitei-me no sofá, a ouvir músicas
relaxantes com sons da �oresta e das ondas do mar.
Ainda me fez pior. Custava-me estar quieta e não havia nada em casa que

me apetecesse fazer, por isso decidi ir dar uma volta no meu carro novo.
Podia ser porque ele não era um vampiro de combustíveis fósseis, mas
gostava bastante de o conduzir...
Não planeei, uma estrada levou a outra e quando dei por mim estava a

chegar a Beja.
Fui a casa da Horti pedir-lhe a chave e entrei na «minha» casa com

solenidade. Demorei-me a apreciar a sala, o escritório, a cozinha, os muitos
quartos e o espaço exterior com os três anexos. Era uma casa linda, mas
também muito grande e a precisar de algumas obras.
Não ia ser fácil fazê-las, não tinha feito muitas economias com o meu

ordenado de professora e vinha uma bebé a caminho. Vendê-la estava
completamente fora de questão, mas não queria que se degradasse nem
depender dos meus pais para a manter...
Tranquilizei a minha mãe quando me ligou e convidei a Horti para almoçar

comigo no Sr. Rocha. Quando voltávamos juntas, senti-me outra vez
indisposta com aquele frenesim interior e dores de cabeça. Não me podia
esquecer de medir a tensão quando voltasse para casa, mas o mais provável
era que fosse daquela desinquietação.
Pensei em ligar-lhe, mas resisti. Liguei antes à Joana, a chamada foi para as

mensagens e lembrei-me de que ela estava num congresso em Budapeste.
Liguei-lhe.
− Já cá estás, So�?
Respondi-lhe hesitante. Tinha combinado telefonar-lhe quando voltasse

para casa, mas não o tinha feito porque não me sentia preparada para ouvi-
lo dizer a palavra «pensão».



− Na verdade, cheguei há uns dias, entretanto vim a Beja outra vez mas
acho que ainda volto hoje...
− Aconteceu alguma coisa?
Estava bem-disposto, terno e encorajador.
− Não. Nem sei porque é que vim. Hoje não acordei muito bem, resolvi dar

uma volta de carro para me distrair e quando dei por mim estava quase a
chegar... Estou aqui a ter umas ideias para a casa da minha avó e achei que
podias dar-me uma ajuda...
− Foste sozinha para Beja?
Ignorei o tom de surpresa.
– Sim. Quanto é que achas que custava fazer uma remodelação na casa

principal e transformar os anexos em apartamentos para alugar a turistas?
− Assim de repente é difícil responder, So�. Só vendo... Ainda voltas hoje?
A voz dele era boa de ouvir e fazia-me sentir menos inquieta.
− Não sei. Sinto-me esquisita e está a doer-me um bocadinho a cabeça. Se

calhar vou dormir aqui, não me sinto segura para conduzir assim, mas
também não queria preocupar a minha mãe e...
Antes de eu ter terminar, ele antecipou-se num tom conciliador.
− Hoje não tenho nada muito importante fazer. Posso ir ter contigo, vejo-te

a casa e depois voltamos juntos. Deixas aí o teu carro novo e vais buscá-lo
noutro dia. Pode ser?
Devia ter dito que não queria incomodá-lo, nem ocupar-lhe a tarde toda,

mas não fui capaz.

Quando o vi, sorridente e vestido com um blusão cinzento que eu lhe tinha
oferecido porque lhe realçava a cor dos olhos, senti-me muito melhor.
Examinámos as divisões da casa principal e depois os anexos, cheios de

bugigangas acumuladas por cinco gerações, que eu queria transformar em
pequenos apartamentos para alugar a turistas pela Internet. Fui-lhe
explicando as minhas ideias, ele ia concordando com algumas e torcendo o
nariz a outras, enquanto tomava notas no telemóvel.
Foi uma boa decisão ter-lhe ligado. O Ricardo estava inspirado e fez-me rir

várias vezes das minhas ideias «brilhantes» mas arquitetonicamente
insustentáveis, como a sugestão de demolir uma parede mestra para fazer
um open space cheio de luz.
− Vai ser mesmo um open space total, com muita exposição solar e



espetacular para os amantes de ruínas, porque este telhado vai desabar...
Quando acabámos de ver o último anexo já era de noite e aceitei voltar

com ele. As dores de cabeça continuavam e não me sentia bem para
conduzir. Além disso, tínhamos muito para conversar sobre revestimentos,
isolamentos e painéis de energia solar mais estéticos. Era pouco provável
que a palavra que eu temia ouvir viesse ao assunto.

Quando estava a fechar o portão exterior, a cabeça parou de me doer por
um milésimo de segundo, ao mesmo tempo que vi os meus braços e as
minhas pernas mexerem-se de uma maneira estranha, completamente
descoordenada e sem que eu os conseguisse controlar.
O Ricardo correu na minha direção para me ajudar, mas não chegou a

tempo. Achei que ia cair no chão, só não toquei no passeio porque a minha
avó Luísa chegou e me amparou a queda.
A minha avó, a�nal, não tinha morrido. Segurou-me com o seu sorriso

tranquilo, vestida com o seu casaquinho de malha vermelho com botões
dourados, que ela usava sempre na antevéspera de Natal.



África do Sul – Cidade do Cabo

ALEX

Encontrei-o na África de Sul. Foi graças à Interpol do Brasil, que recebeu
uma dica e sinalizou um grupo de catorze brasileiros de São Luís do
Maranhão, que tinham aterrado na Cidade do Cabo no dia anterior.
Seguimos-lhe o rasto e �cámos a vigiar o apartamento, cujos ocupantes
eram todos compatíveis com alguém endinheirado e sem carácter, que podia
pagar uma boa quantia por um rim ou um pedaço de fígado.
Tinha-se acabado o negócio em Moçambique, mas eles arranjaram

depressa vários desgraçados a querer vender órgãos de livre vontade. O
lucro daquela gente não acabava enquanto houvesse miséria no mundo.
A Hendrika apareceu para os levar. Era uma boa estratégia usarem-na,

porque tinha um ar angelical e di�cilmente alguém descon�aria que fazia
parte de uma rede criminosa internacional. Foi a mesma estratégia que
usaram para tirar o João Rodrigues de Moçambique, que embarcou com ela
para Dar-es-Salaam, a passarem-se por um casal de turistas ingleses.
A sorte dele ia acabar. Eu ia assegurar-me disso.
A Hendrika saiu do prédio toda sorridente com os brasileiros e entraram

num autocarro. Era como se fossem fazer uma excursão, só que em vez de
irem ver pinguins, iam ver luzes e bisturis numa sala de operações de um
hospital privado, que íamos fechar durante muito tempo.
Seguimos o autocarro em dois veículos à paisana e passámos a cancela do

estacionamento do hospital atrás deles. Não deram por nós até saírem do
autocarro, quando os cercámos e lhes ordenámos que se rendessem.
Eles ofereceram resistência, �zeram reféns os desgraçados a quem iam tirar

órgãos e a polícia sul-africana pediu reforços à Special Task Force. Aquilo
era péssimo para mim, eu precisava deles vivos, pelo menos um.
Enquanto o motorista do autocarro gritava para a polícia largar as armas

senão começava a matar reféns, a Hendrika desatou a correr para a entrada
do hospital.
Fui atrás dela e outro polícia sul-africano também. Um segurança do

hospital tentou detê-la e ela deu-lhe um tiro no peito. O polícia sul-africano



que vinha comigo socorreu o segurança, que se não tivesse um colete à
prova de bala não teria muitas chances de sobreviver.
A Hendrika atravessou o átrio dos elevadores, subiu pelas escadas e percebi

pelo barulho dos passos que tinha saído no segundo piso.
Cheguei ao átrio comum, que tinha quatro saídas e funcionava como sala

de espera. A Hendrika devia ter passado despercebida, porque estavam
várias pessoas sentadas calmamente até me verem chegar de pistola na mão.
Mostrei o distintivo e perguntei pela mulher loira que tinha chegado antes

de mim. Ninguém me respondeu, estávamos num hospital de gente rica, eu
era um quase preto e ela era muito parecida com eles. Podia tê-la perdido, se
um puto de sardas não tivesse apontado na direção da porta que dizia
Surgery.
Atravessei o serviço, passei por várias salas com doentes sem a encontrar e

corri na direção da saída de emergência que dava para as escadas de
incêndio.
A Hendrika estava um lance abaixo do meu, quase a chegar ao piso térreo,

onde os meus colegas sul-africanos a podiam apanhar antes de mim.
Era um salto grande, mas arrisquei e consegui alcançá-la. Tirei-lhe a

pistola, imobilizei-a e perguntei-lhe em inglês pelo João Rodrigues.
Ela cometeu o erro de me dizer em africânder que «não compreendia

inglês». Se ela soubesse tudo o que eu faria para apanhar aquele �lho da
mãe, não o teria feito.
Agarrei-lhe no braço e torci-o com muita força. Os polícias sul-africanos

não deviam tardar a aparecer e ia perder a minha «janela de oportunidade»
a sós com a «suspeita».
Enquanto ela gritava de dor porque lhe estava prestes a partir o braço,

repeti a pergunta.
− João Rodrigues? You travelled from Maputo to Dar-es-Salaam with him.
Falou entre gemidos, mas eu percebi a morada nos arredores de Deer Park.

Poucos segundos depois chegaram três polícias sul-africanos e preparei-me
para desaparecer.
Ela não ia poder avisá-lo de que tinha sido apanhada, mas não devia

demorar muito tempo até outra pessoa o fazer e ele rastejar para outro
buraco rapidamente.
Um polícia sul-africano que fazia parte da operação apercebeu-se da minha



fuga e veio atrás de mim. Era um miúdo que parecia ter bom fundo e fazia-
me lembrar os primeiros anos do Filipe, que ia �car muito contrariado por
ter ido para Durban, seguir uma pista que não ia dar em nada.
Não podia perder tempo nem dar nas vistas, por isso deixei o miúdo vir

comigo sem levantar ondas. O �lho da mãe do João Rodrigues tinha visto o
seu último nascer do sol.

A morada correspondia a uma vivenda num bairro residencial. Os muros
altos forrados com cacos, mais as cinco �adas de arame farpado chamariam
à atenção em Portugal, mas ali, onde os assaltos violentos eram frequentes,
passavam completamente despercebidos. Tinha esperança de poder entrar-
lhe em casa de surpresa, mas o arame farpado lixou-me essa possibilidade.
Toquei na casa do lado e mostrei o distintivo a um velhote que �cou

apavorado. Subi para o telhado e pedi ao miúdo para tocar à porta do João
Rodrigues. Ele não atendeu, mas pouco depois saiu por uma varanda no
andar de cima e saltou para o quintal do outro lado.
Saltei para a varanda onde ele estava, persegui-o para o outro quintal e subi

umas barras de aço na parede que deviam dar acesso ao telhado.
Não havia muita coisa lá em cima, além de uma chaminé grande e uma

pequena arrecadação em cimento de onde ele disparou contra mim.
Abriguei-me atrás da chaminé e ouvi uma gargalhada.
− Fizeste bem em aparecer, Alex. É um excelente dia para dar cabo de ti.
Aquele cabrão nunca perdia o sentido de humor negro nem aquele riso

sarcástico. Já me tinha dado com muita escória, mas nunca conheci
ninguém que se orgulhasse tanto de fazer mal aos outros.
Lembrei-me das palavras da So�a, quando me incentivou a deixá-la ferida

e ir atrás dele em Moringane.
− Para mim, qualquer dia serve. Amanhã o mundo vai ser um lugar

melhor.
Trocámos tiros durante demasiado tempo, sem nos expormos, mas

também sem conseguirmos acertar um no outro. Quando contei as minhas
munições, só me sobravam duas balas na Beretta suplente. O João Rodrigues
devia ter muito mais do que isso na semiautomática.
Ouvi barulho e percebi que o meu novo parceiro vinha a subir pelas barras

de ferro. O João Rodrigues também ia perceber...
No momento em que ele estava a apontar para onde ia surgir a cabeça do



miúdo, corri pelo ângulo morto e apanhei-o de lado.
Gritei para lhe desviar a atenção do miúdo, ele virou-se na minha direção e

as duas balas que me sobravam acertaram-lhe no crânio. O terceiro disparo
foi em falso, mas ele já estava morto.
Aproximei-me para me certi�car disso e o miúdo também.
O João Rodrigues estava com uma arma na mão e tinha-a apontado na

minha direção. Ninguém me iria chatear, mas o miúdo �cou desapontado.
Queria tê-lo apanhado vivo para ele denunciar os peixes grandes.
Respondi-lhe que interrogassem a Hendrika e não lhe dei mais conversa.
O que tinha acontecido naquele terraço não tinha que ver com trabalho

nem com peixes grandes.
O miúdo não sabia quem tinha sido o Evandro. Não sabia quem era a So�a

e não a viu com a cara toda negra em Moçambique. Não a viu no armazém,
grávida, agarrada pelos cabelos com uma arma apontada à cabeça e depois à
barriga.
Enquanto aquele cabrão vingativo respirasse, dentro ou fora de uma cela,

ela e a minha �lha nunca estariam seguras.
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Um dia depois de ter chegado a Portugal recebi uma chamada do Ricardo.
A So�a tinha sofrido convulsões, umas atrás das outras, devido a uma

complicação da gravidez chamada eclâmpsia. Era uma situação muito grave
e os médicos tiveram de lhe fazer uma cesariana emergente.
Eu já era pai de uma criança com dois dias de vida, que tinha sido

transferida para uma unidade de cuidados intensivos para bebés prematuros
que não conseguiam respirar sozinhos.
A So�a também estava nos Cuidados Intensivos. Depois das convulsões

tinha entrado em coma e os médicos não sabiam dizer se ela iria melhorar.
Fui ter com ele à sala de espera dos Cuidados Intensivos de Beja. Estava

com o mesmo aspeto de zombie de quando lhe pedi ajuda para apanhar a
mulher do João Rodrigues, pálido e com os olhos vermelhos.
O pai e o irmão da So�a também estavam de rastos quando me explicaram

que a tensão arterial dela tinha aumentado de repente, causando lesões nos
vasos sanguíneos do cérebro.
Quando vi a mãe dela senti um nó na garganta. Ainda não me tinha

habituado ao facto de elas serem tão parecidas, até a expressão de
sofrimento era igual à que a �lha tinha feito quando estava refém do João
Rodrigues. Tinham ambas o mesmo aspeto indefeso e o espírito forte.
− A minha �lha vai �car bem, tenho a certeza absoluta. Assim que o edema

do cérebro diminuir ela vai acordar.
Não era fácil para mim gerir tanta informação e o ambiente estava muito

pesado, por isso aceitei quando o Ricardo me propôs irmos à cafetaria do
hospital.

Ele acabou o café e encarou-me com uma expressão amistosa.
− Tens fé, Alex?
Eu sabia lá se tinha fé...
− Sim, acredito em algumas coisas...
Abanou a cabeça, descontente com a minha resposta.
− És como a So�. Acredita em tudo e não acredita verdadeiramente em

nada. Só na Nossa Senhora de Fátima...



Fiquei a avaliá-lo em silêncio, sem saber o que esperar daquela conversa.
− Sabes que rezei vezes sem conta para Deus dar um �lho à minha So�.

Não quis fazer a FIV com os ovócitos de dadora, porque nunca perdi a
esperança de que ela engravidasse de um �lho verdadeiramente seu. Sempre
me imaginei a ser pai de uma menina parecida com ela.

Mudei de posição e mostrei-me desagradado... Não me interessava saber
pormenores sobre rezas para a sua So� engravidar.
Ele percebeu a dica.
− Só te estou a dizer isto porque a So� me contou que não querias ter

�lhos. Quero que saibas que não tens de registar a bebé. Eu e a So� ainda
somos casados e a Luisinha vai ter-me sempre aqui para ela. Posso dar-lhe
todo o amor e todo o conforto do mundo.
Sempre me irritou ver gajos a chorar, apetecia-me logo dar-lhes uma

lambada no focinho para se controlaram, mas quando o vi passar a mão na
cara depois de falar, não me apeteceu bater-lhe. Pelo contrário, senti que
também ia fraquejar a qualquer momento.
− Mesmo se acontecer alguma coisa à So�a?
Olhou-me �xamente e respondeu-me muito sério.
− Sim, aconteça o que acontecer. Dou-te a minha palavra.
Mudei de assunto porque não queria pensar que a So�a podia deixar de

existir.
− Porque é que ainda são casados? A So�a disse-me que ias fazer um

acordo justo com os teus advogados...
Ele cruzou os braços e encolheu os ombros.
− Ela não te enganou. Eu disse-lhe isso, mas não tratei de nada.
Aquele gajo não era normal.
− Não puseste papéis nenhuns? Então, a bebé vai ser automaticamente tua

�lha...
Acenou-me e ignorou a minha hostilidade.
− Sim. Não consigo abrir mão da So� e também não quero abrir mão da

Luisinha. Amo as duas. Amo a Luisinha desde que a imagino dentro da
barriga da So�. É o bebé-milagre que eu tanto pedi a Deus. Agora só peço
que a So� possa vê-la crescer...
Parou de falar e mordeu os lábios, voltou a �car com os olhos quase a

transbordar e eu não soube o que dizer. Nunca pensei ter vontade de



consolar homens adultos e muito menos que eu próprio também tivesse
vontade de ser consolado.
− Soube que ia ser para sempre no momento em que me apaixonei por ela.

Foi numa festa medieval, fez dez anos em agosto.
Devo ter feito uma cara estranha quando falou em festa medieval, porque

ele se sentiu obrigado a explicar.
− É uma festa em que parece que estamos na Idade Média, com música da

época e bancas de artesanato. A So� queria ir, e como eu andava a meter-me
com ela, aproveitou para me pedir boleia. Apaixonei-me quando a vi dançar
ao som de uma música árabe, de olhos fechados e a sorrir.
Fez um sorriso triste e suspirou.
− A So� dançava para ela própria e para a música, nunca tinha visto nada

assim... Até parecia que a música é que acompanhava o seu corpo e não o
contrário. Era magia, um hino à alegria e à pureza. Amo-a desde esse dia e
nunca vou deixar de a amar. E ela também me ama. Podes perguntar-lhe
quando acordar. Eu sei que ela vai acordar.
Esforcei-me por não demonstrar que a história me tinha irritado, disse-lhe

que precisava de fazer uns telefonemas e fui-me embora.
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− So�, querida...
Ouvi a minha avó ao longe, ao mesmo tempo que sentia dores e uma
sensação de queimadura na pele.
Estava muito cansada, nauseada e com sede.
Demorou algum tempo até que consegui abrir os olhos, mas mesmo assim

não percebi o que se passava comigo. Estava numa sala com mais pessoas,
deitada numa cama toda branca e rodeada de tubos.
Tentei levantar a cabeça, mas o movimento provocou-me tonturas.
Resolvi chamar alguém que me pudesse ajudar e apareceu uma senhora

vestida de azul-claro.
− Está tudo bem, So�a. Está no hospital de Beja. Que bom que acordou,

estávamos preocupadíssimos consigo. Como é que se sente?
Tentei raciocinar para descobrir o que estaria a fazer no hospital. Muito

mais devagar do que desejaria, alcancei a minha barriga dorida com a mão
direita. Reparei que estava muito mais pequena e entrei em pânico.
− A minha �lha? Onde é que está a minha �lha?
A enfermeira Dália apresentou-se, mas eu não queria saber o seu nome,

nem onde estava e que dia era.
Obrigou-me a mexer lentamente o outro braço para lhe agarrar a roupa e

repetir a pergunta mais alto.
− Tenha calma, So�a. A sua �lha nasceu há três dias. Pesava 1340 gramas e

foi transferida para o Hospital Garcia de Orta. Estava bem, tendo em conta
que era prematura e as suas convulsões... En�m, foi uma sorte o seu marido
tê-la trazido tão depressa...
Se não fosse a sensação de queimadura na parte debaixo da barriga, não

teria acreditado que a enfermeira Dália era real e não estava a ter um
pesadelo.
− Convulsões? Há três dias? Não me lembro de nada...
Explicou-me que tinha tido a primeira convulsão no passeio em frente à

casa da minha avó. O Ricardo tinha-me levado logo para o hospital, mas



como continuei a ter convulsões apesar da medicação, tiveram de me fazer
uma cesariana porque a bebé estava a sofrer com falta de oxigénio. A seguir
entrei em coma, provavelmente por edema cerebral. Estava com as tensões
mais controladas nas últimas horas, mas as análises...
Tive de a interromper porque não estava interessada no que me estava a

dizer. O meu cérebro estava a voltar ao normal e a minha ansiedade estava a
tornar-se incontrolável.
− A minha família?
Fez-me um sorriso compreensivo.
− Tem lá fora os seus pais, o seu marido e o seu irmão. Vão �car tão felizes

quando souberem que acordou... Têm estado numa apoquentação terrível,
ontem a sua mãe...
Era egoísta da minha parte, mas não estava nada preocupada com a

apoquentação a minha mãe.
− Eles que entrem, preciso de falar já com eles. – Achei que a enfermeira

não gostou do meu tom imperativo, por isso �z um sorriso conciliador e um
tom suplicante. – Por favor?
A enfermeira Dália não me perdoou, ou então limitou-se a seguir as regras.
− Só pode entrar uma pessoa de cada vez na Unidade...
Não me sentia capaz de raciocinar sobre a melhor opção, por isso segui o

meu instinto.
− Chame o meu marido.
A seguir fechei os olhos, para que a enfermeira Dália fosse buscá-lo sem

perder mais tempo a falar-me sobre proteínas ou análises.
Contive a minha impaciência, enquanto ela demorou uma eternidade a

tirar sangue a um senhor que estava ao meu lado antes de fazer o que eu lhe
tinha pedido. Só me controlei porque repeti a mim própria que o senhor
parecia estar quase a morrer e aquelas análises deviam ser muito urgentes.
A enfermeira deixou os tubos com sangue em cima do balcão e pouco

depois entrou com o Ricardo.
Quando ele se aproximou, o seu rosto teve o dom de me revigorar.
Ele tentou falar, mas eu não deixei.
− Diz-me tudo o que se passa com a minha bebé! Tudo!
Alargou o sorriso e olhou-me com uma expressão aliviada, como se a

minha brusquidão o tivesse sossegado mais do que a conversa com a
enfermeira Dália.



− A Luisinha está nos cuidados intensivos neonatais do Garcia de Orta. Foi
transferida porque aqui não podiam tratar uma bebé tão pequenina. Liguei
para lá hoje de manhã e disseram-me que estava estável. Acalma-te, por
favor, So�. Não te podes enervar...
Bebi as suas palavras enquanto ele me acariciava a face. Comecei a sentir

que a força voltava ao meu corpo e usei-a para lhe apertar o braço com as
minhas duas mãos, muito inchadas e cheias de tubos nas veias.
− Vou pedir-te um grande favor, Ricardo. O maior que já alguma vez te

pedi.
Encarou-me expectante e sem nunca parar de sorrir, parecia muito feliz.
− Vai-te embora. Vai para o pé da minha �lha. Toma conta da situação, fala

com os médicos e certi�ca-te de que ela tem o melhor tratamento possível.
Fica lá com ela, reza por ela e não saias do pé da Luisinha até eu chegar...
Demorei muito tempo a dizê-lo, porque as lágrimas corriam-me pela cara e

a voz falhava-me.
− Por favor, Ricardo. Vai tomar conta dela. Vou �car em dívida contigo

para sempre por isto e nunca mais na vida te peço nada.
O Ricardo levou a minha mão sapuda aos seus lábios e falou-me com

ternura.
− Para de te emocionares assim, So�. Por amor de Deus! Vai-te subir a

tensão... Claro que eu vou. Promete-me que te acalmas...
Ele ia. Eu podia acalmar-me. Pelo menos um pouco. Depois de mim, o

Ricardo era a melhor pessoa para zelar pela minha bebé.
− Prometo, mas então vai já. – Ele assentiu, deu-me vários beijos na mão e

depois um único, muito longo, no sítio dele.
− Queres que chame alguém? Estão lá fora os teus pais, o teu irmão e o

Alex. A Joana estava em Budapeste, mas antecipou o regresso e também vem
a caminho...
− Como é que o Alex soube?
− Eu liguei-lhe. – Fez uma expressão muito infeliz e �cou com os olhos

brilhantes de lágrimas. − Tu estiveste muito mal, So�. Disseram-nos que o
prognóstico era reservado...
Eu não o queria ver triste nem que fraquejasse, queria que ele voltasse a ser

o homem forte e con�ante que gostava de decidir tudo. Era o meu porto
seguro e ia ser também o da minha �lha, pelo menos até eu ir para junto
dela.



− Agora já estou melhor, mas estou muito ansiosa por a minha bebé estar
sozinha num hospital longe daqui. Podes ir-te embora para ao pé dela, por
favor?
Voltou a sorrir e fez-me carícias leves nos cabelos.
− Acordaste do coma a querer fazer logo tudo à tua maneira, não é?
Sorri-lhe de volta.
− Tu és igual, também queres sempre fazer tudo à tua maneira.
Quando me abraçou, muito preocupado em não interferir com os tubos

que me rodeavam, senti-me tentada a �car nos seus braços ternos durante
muito tempo, mas depois lembrei-me de que a minha �lha estava sozinha...
− Pede para a minha mãe entrar e trazer o telemóvel. No minuto exato em

que estiveres com a Luisinha, liga-lhe para me dares notícias.
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Estávamos todos sentados na sala de espera quando uma enfermeira
apareceu a anunciar que a So�a tinha acordado.
A mãe dela abraçou-se ao pai, a rir e a chorar ao mesmo tempo. «O meu

amorzinho acordou, a minha �lhinha vai �car boa. A nossa fadinha linda
vai �car bem.»
A So�a tinha herdado a tendência para os diminutivos da mãe...
O Ricardo entrou nos Cuidados Intensivos, voltou passado pouco tempo, a

mãe da So�a falou com ele e foi a correr tocar à campainha.
O pai e o irmão substituíram-na nas perguntas. Ouvi o Ricardo dizer que

ela estava muito inchada porque os rins estavam a funcionar mal, mas que
de resto lhe parecia bem.
Disse algo ao pai da So�a, pegou no casaco e pareceu-me com pressa para

se ir embora. Fiquei intrigado por ele abandonar a sua So� tão depressa e
questionei-o sobre a sua saída.
− Vou para o Hospital Garcia de Orta. – Apontou na direção da porta que

dava para os Cuidados Intensivos. − Tenho ordens para ligar para o telefone
da Madalena no minuto exato em que vir a Luisinha...
Desde que soube que a So�a estava em coma, que se abriu um buraco sem

fundo dentro de mim e não pensava em mais nada. Eu ainda não tinha
pensado no estado da bebé, mas a So�a lembrou-se da �lha assim que
acordou.
Senti-me a fraquejar, com uma sensação de impotência e medo. O que seria

da So�a se acontecesse alguma coisa à �lha, que nasceu tão pequena que
nem conseguia respirar sozinha...
− Pareceu-te que ela estava mesmo bem?
Ele acenou, mas com um movimento menos �rme do que eu desejaria.
− Sim, está pálida e tem a cara e as mãos inchadas, mas de resto pareceu-

me normal... Pede para entrar e fala com ela, para �cares mais descansado.
Eu tenho de me ir embora. Se bem a conheço, deve estar a contar os minutos



que vou demorar até Almada no Google Maps do telefone da mãe...
A So�a, pálida e inchada ou como estivesse, continuava a ser o melhor da

minha vida, mas eu não sabia o que lhe dizer. Assim que a vi sair de mão
dada com ele do armazém ao pé do Guadiana, dediquei-me a procurar o
João Rodrigues sem descanso. Quando ela me telefonava mal lhe respondia.
Depois �cava arrependido, mas dizia para mim próprio que não queria que
nada me distraísse...
Além disso, ela preferia �car com a mãe, a contar os minutos para ele

chegar ao pé da �lha.
− Vem de carro atrás de mim, se apanharmos trânsito ponho a sirene.



Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 
do Hospital Garcia de Orta

A médica cumprimentou-o com mais deferência do que seria expectável. A
mãe dele era amiga da diretora da Neurologia do hospital, que já tinha
contactado o diretor da pediatria e avisado que o sobrinho ia chegar.
Quando nos perguntou quem era o pai, hesitei e não consegui responder.
Ele também não respondeu, mas contou como tinha levado a So�a para o

hospital de Beja, a ter convulsões umas atrás das outras, que ela tinha
entrado em coma e acordado muito preocupada com a bebé...
A médica distraiu-se com a história de terror e assumiu que ele era o pai

sem ninguém lho ter dito. Explicou-nos que a bebé além de prematura tinha
um peso abaixo do normal para as semanas com que nasceu, precisava de
muitos cuidados e estavam a ter muitos problemas com ela.
No dia seguinte a ter chegado, começou a lutar contra o tubo que lhe

enviava ar para os pulmões e a querer respirar por si própria. Não a tinham
trocado no caminho, era a �lha da So�a, disso não havia dúvida. Tiveram de
aumentar a sedação e insistiram em ventilá-la, mas ela voltou a querer
respirar sozinha e não estava a correr bem. Resolveram tirar-lhe o tubo da
traqueia e puseram-lhe uma coisa chamada CPAP, que apenas a ajudava,
mas os movimentos respiratórios tinham de partir dela. Apesar de ser muito
pequena, ela estava a aguentar-se e isso era bom sinal.
A médica também nos explicou que além da parte respiratória, também

estavam a tratar de outras complicações devidas à prematuridade da bebé.
Por �m, levou-nos para a conhecermos.
A Luisinha era mínima, parecia um rato sem pelos e tinham-lhe ligado

tubos por todos os lados.
A incubadora tinha uma abertura com uma luva para lhe podermos tocar,

mas eu não me atrevi. Sentei-me e �quei a olhar para ela, enquanto o
Ricardo ligava à So�a e lhe respondia a todas as perguntas que ela devia
estar a fazer.
Vi-o �car vermelho e levantar a voz.
− So�, ouve-me com atenção. Garanto-te que se tentares sair daí antes de

teres alta... − Ficou calado a ouvi-la e depois continuou impaciente. – Duas



semanas passam num instante e a bebé provavelmente vai �car internada
durante mais do que esse tempo. Estou a falar a sério, se saíres daí antes de te
darem alta, vou fazer queixa de ti na segurança social. Vou alegar que és
totalmente irresponsável e não podes tomar conta de uma criança pequena.
Eu mando-te fotogra�as de hora a hora se quiseres, mas NÃO TE ATREVAS
a sair daí. Nem com soro, nem com comprimidos, nem sem comprimidos.
Sim, está bem, vou tirar as fotos agora.
Enquanto ele tirava fotogra�as à minha �lha para lhe mandar, pensei que o

Ricardo não ia ter sorte nenhuma. Esperava que ele soubesse disso. Ela tinha
arriscado a vida sem hesitar pela Zubaida, nem imaginava o que faria pela
sua Luisinha.
Eu também poderia ligar a ameaçá-la, mas não iria servir de nada. A maior

ameaça era dizerem-lhe que podia �car sem a �lha. Nisso ele tinha sido o
mais esperto possível.
Contra todas as probabilidades, eu começava a simpatizar com o Ricardo,

muito sorridente a olhar para aquela fraca amostra de bebé, enquanto lhe
fotografava as mãos e os pés.
Ela continuava a esforçar-se por respirar, era mesmo muito pequena e

muito magra, com as veias todas à mostra através da pele quase
transparente.
O Ricardo apontou para a luva para eu avançar, mas eu neguei porque tive

medo de fazer asneira, magoar a bebé, tirar-lhe um tubo do sítio ou perder o
controlo e desatar a chorar.
Eu sabia ver quem ia fraquejar e estava para lá de Bagdad, e quem ia dar

luta e aguentar-se à bronca. Tinha sido assim que tinha ajudado a equipa
treinada pela So�a e liderada pela Zubaida a ganhar o seu primeiro jogo de
futebol.
Eu estava a dar o berro, sentado numa cadeira ao lado da incubadora da

Luisinha, que parecia um bicho sem pelo, tinha di�culdade em respirar e
uma data de outros problemas. Ele estava de pé, a tentar animar-me e pronto
para tudo. Se eu tivesse de escolher um gajo para levar para aquela guerra,
escolhia-o a ele.
Vi-o pôr a mão na luva e tocar-lhe no braço franzino, mais �no do que um

dedo meu...
Senti os olhos a �carem húmidos. A minha �lha era tão pequena que

parecia que se ia partir, podia morrer a qualquer momento ou sobreviver



com problemas nos olhos, nos pulmões e no cérebro.
Falou como se ela o estivesse a ouvir.
− És igual à tua mãe, mete-se uma coisa na vossa cabeça e não há quem vos

pare... És linda, Luisinha. Que Deus te proteja e sejas sempre muito feliz.
Aquilo foi a gota de água. Limpei as primeiras lágrimas, disse-lhe o que ele

queria ouvir e vim-me embora.
Deixei-o a tomar conta da ratita. Ela �cava melhor com ele.

Passei a noite em claro, a pensar na minha decisão e a recriminar-me pela
minha cobardia.
Na manhã seguinte, assim que cheguei ao hospital ele já lá estava, a falar

com a bebé e a fazer-lhe festas nas mãos, os únicos lugares onde ela não
tinha tubos nem aparelhos. Tinham-lhe posto �os a entrar-lhe no umbigo e
nas veias dos braços, autocolantes para ver o ritmo cardíaco no peito,
sensores de oxigenação nos pés e uma máscara para a ajudar a respirar que
lhe cobria a cara quase toda.
Aquela criatura pequena emocionava-me até às lágrimas, mas ao contrário

do Ricardo, tinha medo de lhe tocar...
Ele percebeu o meu dilema, tirou a mão e encorajou-me.
− Ela é mais rijinha do que parece...
Respirei fundo e decidi arriscar. Toquei-lhe ao de leve na coxa e senti-me

um tipo com sorte. Tinha conhecido uma mulher extraordinária, que me
tinha sarado feridas que eu julgava impossíveis de sarar e tinha tido uma
�lha...
Ganhei coragem, acariciei a bebé à volta do tubo do umbigo e o Ricardo

recebeu mais um telefonema.
− So�, já te disse que só posso vir na hora das visitas. Ontem foi uma

exceção. Não posso montar aqui um acampamento!
Exasperou-se, começou a falar alto e foi lá para fora.
Quando regressou vinha muito contrariado.
− A So� vem para cá amanhã.
Não podia ser. Primeiro, diziam que ela podia morrer, mas passados dois

dias iam deixá-la sair do hospital... Aqueles médicos de Beja não faziam puta
ideia do que estavam a fazer!
− Como é possível? A So�a �cou boa de repente?
Ele também parecia muito zangado.



− Não. Conseguiu apoio da maluca da minha mãe e da amiga diretora da
Neurologia. Arranjaram-lhe uma vaga no internamento de Obstetrícia para
ela ser transferida para cá. É claro que ela não vai descansar absolutamente
nada, porque vai estar aqui a toda a hora! O serviço de Obstetrícia é neste
piso e mesmo aqui ao lado. A minha mãe vai pagar caro por isto...
A culpa não era da mãe do Ricardo. A So�a tinha decidido vir, viria nem

que fosse de comboio ou de táxi, nunca tínhamos tido a mínima hipótese.
− Se não fosse assim era de outra maneira. Ninguém a ia impedir, nem com

uma saraivada de tiros, isso vi eu com os meus próprios olhos. Assim ao
menos está internada num hospital.
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A minha �lha tinha oito dias, ou como os médicos costumavam dizer, estava
em D8.
Tinha-a deixado com a minha mãe e estava com o Ricardo no meu quarto,

porque as enfermeiras da obstetrícia tinham ligado para a neonatologia, a
chamarem-me para fazer a tira de tensão da tarde.
Enquanto a braçadeira apertava o meu braço esquerdo de cinco em cinco

minutos, aproveitei para depenicar um croissant que ele me tinha trazido,
camada por camada.
− So�, tenho uma coisa para te dizer.
Pareceu-me subitamente muito sério e temi que soubesse algo acerca da

saúde da minha bebé que não me tivessem contado.
− Registei a Luisinha como minha �lha.
Tive muita di�culdade em engolir o pedaço de croissant que tinha na boca

e não soube o que pensar. A sua declaração agradou-me muito, mas ao
mesmo tempo senti-me a cometer uma deslealdade tremenda.
− Porque �zeste isso, Ricardo? O Alex sabe que é o pai dela...
Encarou-me com uma expressão grave antes de se justi�car.
− Eu falei com o Alex antes de o fazer, primeiro em Beja e depois aqui. Ele

também concordou.
Custou-me que o Alex tivesse aberto mão da �lha tão facilmente. Pareceu-

me muito entusiasmado e a querer fazer parte da nossa vida, com as listas de
coisas inúteis e a almofada de amamentação. Depois eu disse-lhe que estava
confusa e ele tinha �cado mais distante, mas ia trocar a sua vida pela nossa
naquele armazém... Não havia maior prova de amor...
− Concordou com o quê?
Apesar do tom muito enervado com que o questionei, ele manteve-se

calmo.
− Que era o melhor para ela. Ele nunca tinha pensado em ter �lhos e eu

seria melhor pai para a Luisinha.



Fiquei indignada ao imaginar o que teriam falado...
− Serias melhor pai para a Luisinha porquê?! – Descontrolei-me e comecei

a gritar. − Porque decidiste isso!? Tu não podias fazer isso, Ricardo. Tu
humilhaste-o!
Ele ripostou num tom mais baixo que o meu.
− Tu não tens noção de como estavas. Estavas MUITO MAL MESMO. Os

médicos disseram-nos para nos prepararmos para o PIOR... A tua mãe
estava desfeita, disse-me que não suportaria perder-te e nem me ouviu. O
teu pai estava completamente desorientado e quando lhe falei no assunto
também não dizia coisa com coisa. Eu tomei uma decisão para salvaguardar
a tua �lha. O Alex foi muito corajoso, mas tem uma pro�ssão arriscada,
parece-me uma pessoa violenta e que ferve em pouca água. Não sei quase
nada sobre ele, além de que o vi torturar a mulher do João Rodrigues a
sangue frio só com uma mão e que quase lhe deu um tiro no joelho à minha
frente!
Fiquei furiosa. O Ricardo estava a ser inacreditavelmente injusto e tive

vontade de o beliscar.
− Ele fez isso para me salvar! Se ele não o tivesse feito, nem eu nem a

Luisinha estaríamos aqui agora! O Alex tem tudo para ser um excelente pai!
Não permitiria que ninguém julgasse o Alex pelos meios que ele tinha

usado para atingir os �ns, sobretudo porque os �ns eram a minha
sobrevivência e a da minha �lha. Depois do pesadelo por que tinha passado,
a minha ética iria alterar-se para sempre...
O Ricardo não partilhava a minha opinião e continuou num tom cada vez

menos amigável.
− Para não falar de que ele não queria ter �lhos e te disse que se estava a

cagar quando lhe contaste que estavas grávida. Põe-te no meu lugar! Quem é
capaz de dizer uma coisa dessas não me parece o homem ideal para criar
uma recém-nascida prematura, a precisar de muita paciência, muito amor e
muitos cuidados...
Interrompi-o e gritei por cima dos apitos da máquina da tensão.
− Isso foi um mal-entendido! Ele pensava que eu estava a referir-me a

ainda ser casada!
Olhou-me zangado, e eu retribuí o olhar.
Enquanto nos enfrentávamos sem palavras, apareceram duas enfermeiras

alertadas pelos apitos do aparelho. Ficaram muito preocupadas com os



valores da minha tensão e uma delas foi avisar o médico de urgência.
O Ricardo também �cou subitamente a�ito e pediu que me acalmasse com

modos suaves. Como se ele fosse uma pessoa muito racional e eu uma
doida.
Falei num tom falsamente conciliador.
− Queres que eu me acalme, Ricardo?
Respondeu-me sereno, como se não tivesse feito nada de errado.
− Sim, So�, claro que quero que te acalmes. A tua tensão está a subir cada

vez mais...
Ele não podia fazer nada para me acalmar e eu sabia-o, mas quis ser cruel

como ele tinha sido para o Alex.
− Então, se queres que me acalme deixa-me em paz e não me fales mais

neste assunto. Tu não tinhas o direito de amesquinhares o Alex nas minhas
costas. E mais, �ca a saber que não serias melhor pai para a minha �lha do
que ele.
Olhou-me longamente, com os lábios comprimidos numa linha �na e um

semblante transtornado. Quando se recompôs, falou-me num tom quase
neutro.
− Ainda bem que pensas assim. Fico contente e até é melhor para mim.

Podes acalmar-te. Vou deixar-te em paz de uma vez por todas. Assim que
estiveres boa, basta-te ires a qualquer conservatória e pedes para alterar a
paternidade.



Véspera de Natal, 24 de dezembro de 2017
D��

Só voltei a ver o Ricardo na véspera de Natal, quando ele apareceu na UCIN
para ver a Luisinha.
Ao início, ignorámo-nos mutuamente, mas como eu era uma perdoadora

rápida e ele olhava para a bebé tão embevecido, não consegui manter-me
zangada. Tinha de admitir que observá-lo a mexer-lhe enquanto lhe dizia
palavras meigas me desarmava.
Não falámos sobre o assunto da sua paternidade, nem sobre as questões

legais que se levantariam ao registá-la com outro pai enquanto ainda éramos
casados. Eu tinha outras preocupações que me atormentavam muito mais.
Nessa manhã tinham aspirado um líquido sanguinolento do estômago da

minha bebé, o que signi�cava que ela poderia ter um problema grave no
intestino, uma enterocolite necrosante.
Sentei-me com o Ricardo em frente à incubadora e pu-lo a par das

«intercorrências» que me preocupavam tanto.
Ele ouviu-me com atenção, tentou reconfortar-me e depois entregou-me

três presentes. Os dois primeiros eram para a Luisinha, um macacão cor-de-
rosa e um vestido com rendas muito queque.
O terceiro era para mim, uma mochila de maternidade linda, com nuvens

brancas e riscas coloridas, compartimento para biberões e bolsas para
fraldas.
− O macacão é meu e o vestido é da minha mãe. A mochila mandei vir pela

Internet há algum tempo...
Agradeci-lhe, emocionada com o gesto.
− É tudo lindo. Tenho de telefonar à tua mãe a agradecer...
O Ricardo sorriu-me enquanto abanava a cabeça.
− Não te preocupes com isso. Ela já foi para Almeirim, por isso é que não

veio comigo. Mas manda beijinhos para as duas e pediu-me para te dizer
que reza todos os dias pela Luisinha.
Não consegui sorrir-lhe de volta porque me sentia muito angustiada. Não

podia conceber que minha bebé poderia precisar de ser operada... Olhei
para ela, a dormir tranquilamente, e vieram-me lágrimas aos olhos.



O Ricardo também a contemplava, mas com um sorriso con�ante. Ele não
tinha noção de como a situação podia ser grave...
− Se for mesmo enterocolite necrosante, tem quase quarenta por cento de

hipóteses de precisar de cirurgia. E depois de ser operada pode ter
complicações, �car com o intestino curto e fazer abcessos...
Olhou-me com uma expressão recriminadora dócil, que me relembrou os

nossos tempos de infertilidade.
− Já andaste no doutor Google, não foi?
Assumi a minha culpa com um aceno e questionei-o com ansiedade.
− Não te parece que ela está muito sossegada para quem tem um problema

grave? Se quiserem operá-la, vou pedir os exames que lhe �zeram, para a
Joana mostrar no hospital dela e pedir uma segunda opinião. O que achas?
Ele fez um suspiro resignado, provavelmente dirigido à minha tendência

para interferir ativamente em todas as decisões médicas, desde que
começámos a frequentar consultas de fertilidade.
− Acho que os médicos aqui são excelentes e tens de con�ar no que te

dizem. A Luisinha vai �car bem, mesmo que precise de ser operada.
Olhei-o descon�ada, o Ricardo nunca se interessava por questões médicas,

limitava-se a «engolir» tudo o que lhe diziam...
Ele apercebeu-se de que não me tinha convencido e fez uma nova tentativa.
− Ela tem a tua garra. Fui a única pessoa que a viu em Beja antes de a

transferirem para aqui e fui a primeira pessoa que lhe fez festas por aquela
luva. Ela era ainda mais pequena, mas já tinha andado a lutar com o
ventilador. Não percebo nada de medicina e não sei se vai precisar de ser
operada, mas tenho a certeza de que ela vai �car bem. Não tarda vais levá-la
para casa e passear com ela no carrinho mais barato, que não foi o que eu te
aconselhei, mas que imagino que tenha sido o que compraste.
Dei uma pequena gargalhada enquanto lhe dizia que era inacreditável

como ele conseguia conhecer tão bem as pessoas...
Ele também achou graça a ter acertado.
− Só algumas pessoas, não todas! A ela também a conheço bem, e sei que

daqui a pouco vai estar a dormir no berço que era do Gonçalito.
Senti-me mais tranquila e ligeiramente contagiada pelo seu otimismo inato.

Encostei a cabeça no seu ombro e respirei fundo.
Adorava ter aquela fé que nunca o abandonava.
Ele também respirou fundo e depois passou o braço por cima dos meus



ombros. Ficámos em silêncio e desejei um beijo no meu sítio de sempre que
não aconteceu.
Pouco depois, os meus pais chegaram e quebraram o momento que quase

estávamos a ter.
O Ricardo desejou-lhes um Feliz Natal e despediu-se de mim com um beijo

normal na face, não no sítio dele, entre o canto do olho e a raiz dos meus
cabelos.
− Vai correr tudo bem, So�. Amanhã ligo para saber notícias.
O Ricardo estava a fazer o que eu lhe tinha pedido. Estava a deixar-me em

paz, sem ressentimentos, com educação e bondade, numa atitude digna do
homem honrado que ele sempre tinha sido.

Os médicos e as enfermeiras passaram a noite toda a vigiar a Luisinha e
repetiram-lhe análises no dia seguinte.
A meio da tarde, estava sentada em frente à incubadora com o Alex, a

martirizá-lo com tudo o que sabia sobre enterocolite necrosante e a vê-lo
�car com aquela palidez cor de mostarda, quando a médica responsável nos
veio dizer que a Luisinha estava bem e as suas suspeitas não se con�rmavam.
A sensação de alívio que senti foi indiscritível, diferente de tudo o que já

tinha experienciado, quase como se voltasse a viver, depois de uma pausa
angustiante.
O Alex também recuperou a sua cor normal e sorriu-me condescendente.
− Temos de aprender a ter mais calma e a não entrar logo em desespero.

Assim como o Ricardo. Deve ter a ver com a sua fé...
Fiquei surpreendida com o elogio e curiosa sobre o que teriam falado para

ele fazer aquela a�rmação.

Mais tarde, pensei longamente sobre o assunto.
A maneira de ser do Ricardo não tinha a ver com a sua fé.
Era inato e tinha a ver com ele próprio, com a pessoa maravilhosa que ele

era, com a sua forma de viver e de amar, com bondade e con�ança.



28 de janeiro de 2018
Ginásio do Evandro

Era domingo, ele não devia estar a trabalhar e a Luisinha ia ter alta no dia
seguinte, com exatamente 44 dias de vida.
Telefonei-lhe, disse-lhe que precisávamos de conversar e combinei ser eu a

ir ao seu encontro, porque não queria falar no hospital.

O Alex recebeu-me no ginásio que tinha passado a ser seu. Um espaço
amplo e bem cuidado, que ocupava duas lojas no rés-do-chão de um prédio
recente. Dedicava-se sobretudo a artes marciais, tinha as salas forradas com
tatami e as paredes cobertas de pósteres de lutadores de jiu-jitsu e muai thai.
Era um excelente sucessor da «primeira espelunca do Evando», e ele tinha-o
deixado em testamento ao rapazinho que lhe lavava as casas de banho.
No �m da visita guiada, enchi-me de coragem e fui direta ao assunto.

Tínhamos de ir os dois ao registo civil para rati�car o assento de nascimento
da Luisinha.
Ele mostrou-se evasivo e mudou de assunto, para me falar no Evandro e na

sua «ideia de lhe deixar o ginásio que não lembrava a ninguém». Andou até
�car à frente de um saco de boxe pendurado no teto e de vez em quando
socava-o, enquanto falava comigo sobre como não tinha muita con�ança
nos empregados do Evandro e as di�culdades que ia ter para gerir um
negócio com a sua pro�ssão, que o obrigava a estar muitas vezes fora do
país.
Lembrei-me de que um dos motivos pelos quais tinha di�culdade em

con�ar era aquele seu emprego, na brigada antiterrorismo da Polícia
Judiciária.
− Tiveste muitos problemas por teres raptado a mulher do João Rodrigues?
− Alguns, mas foram solucionados com a minha futura cooperação numas

missões que precisam de pessoas como eu... – Fez uma voz que devia ser a
imitação de um dos seus superiores. – Tenho métodos pouco ortodoxos,
mas e�cazes, iniciativa individual e capacidades acima da média na tomada
de decisão urgentes em situações extremas.
Engoli em seco, se calhar ele ia fazer coisas más...



Impedi-o de voltar a bater no saco, agarrei-lhe nos braços e coloquei-me à
sua frente.
− Alex, não vás nessas missões! Os meios nem sempre justi�cam os �ns...

Contratamos advogados e denuncias que a Polícia Judiciária te quer obrigar
a fazer essas missões em troca de fechar os olhos a que cometeste crimes
para me salvares. Vamos provar que te estão a chantagear e ainda vais ser
um herói!
O Alex franziu-me o sobrolho numa expressão muito descontente.
− Um herói, So�a? Estive a um passo de dar um tiro no joelho da gaja e sou

responsável pela morte do Evandro.
O meu gigante querido via sempre o copo meio-cheio. Tentou afastar-me,

mas não o permiti.
− Que disparate, Alex! És sempre tão duro contigo próprio. Eu também já

me imaginei a fazer coisas violentas, mas depois não as �z. Às vezes, até
imagino que estou a dar pedradas na testa ou a atirar objetos a pessoas que
me irritam.
Desistiu de se livrar de mim, deu uma gargalhada e abraçou-me.
− Só tu me farias rir agora, So�a. – Libertou-me do abraço e encarou-me

com curiosidade. − Pedradas na testa?
Lembrei-me do meu desejo de enfeitar a testa de vermelho da minha

colega de francês, quando ela andou a espalhar no colégio que o Ricardo me
andava a enfeitar a minha testa.
− Sim, pedradas na testa até sair sangue! Tu não tens culpa do que

aconteceu ao Evandro e impediste o João Rodrigues de me matar e vender a
Luisinha no mercado negro! Fizeste o que tinhas de fazer para me salvar a
mim e à nossa �lha. A Polícia Judiciária vai �car a má da �ta, por estar a
usar isso para te obrigar a ir em missões horríveis e solitárias, que mais
ninguém quer fazer.
Riu-se mais um pouco, segurou-me nos ombros e baixou a cabeça na

minha direção. Fitou-me com os seus olhos escuros cheios de afeto e um
sorriso divertido.
− Não são missões solitárias e há muita gente que as quereria fazer. O Filipe

está radiante e acha que fomos promovidos.
Fui apanhada de surpresa porque achava que o iam enviar para uma

espécie de degredo no Médio Oriente.
− Então, mas é o quê?



Aproximou a cara um bocadinho mais da minha, franziu os lábios e
abanou a cabeça. Aquele gesto signi�cava que não ia satisfazer-me a
curiosidade.
Olhei com ternura para o meu serendipity.
− Podes contar-me. Prometo que não digo a ninguém.
Deliciei-me com o seu sorriso e as suas sardas cor de caramelo.
− Eu sei, mas gosto da tua inocência. Vou manter-te assim.
Recuei no tempo e lembrei-me de quando me disse exatamente aquelas

palavras na casa da Rita Melo, depois de lhe assegurar que não era por
ciúmes que queria saber pormenores sobre as suas amantes de quem não
sabia o nome.
Ele também recuou no tempo, segurou-me a cara nas suas mãos e

aproximou os lábios dos meus.
Os beijos do Alex levavam-me sempre para um lugar doce e terno que ele

tinha dentro de si. Primeiro, pensei que era possível amar dois homens ao
mesmo tempo. Um instante depois, apercebi-me de que esse pensamento
nunca me ocorria quando beijava o Ricardo.
Aquele homem amava-me e merecia que eu o amasse. Merecia ser

compensado por todas as tristezas que tinha passado e todo o bem que já
tinha feito.
Aquele homem também merecia que quem o beijasse, não o �zesse a

pensar que era possível amar duas pessoas ao mesmo tempo.
Libertei-me e encarei-o com uma expressão comprometida, que também

era uma pedido de desculpas por não corresponder ao seu beijo.
O Alex também se afastou, deu um longo suspiro e depois anunciou num

tom triste.
− Se quiseres vou contigo alterar a paternidade da Luisinha, mas acho mal.

Vais ter de dizer que foste in�el e meter-te numa complicação que nunca
mais acaba. É melhor deixares como está. Quando te divorciares, se te
divorciares, eu trato do assunto. Aí é fácil, basta declarares alteração da
paternidade e eu assumo-a como minha �lha.
Tive de me esforçar muito para não desmoronar ao vê-lo tão infeliz.
− Eu vou-me divorciar.
Olhou-me num misto de descrença e resignação.
− Pois, há um ano também me disseste que já eras divorciada...
Tentei justi�car-me enquanto perdia a batalha com as lágrimas.



− Eu não te menti, Alex...
Estava tão desolado como eu, mas envolveu-me no seu abraço de gigante

bom e tentou consolar-me.
− Eu sei, So�a. Eu sei. Não chores...



28 de fevereiro de 2018

A minha �lha parecia um rebuçado e dava vontade de a comer.
Era a sua primeira saída até à capital e eu embonequei-a a rigor, com a touca
branca tricotada pela mãe da Paulina na sua cabecinha fofa e as jardineiras
cor-de-rosa que o Ricardo lhe tinha oferecido no Natal.
As quatro semanas que tinha �cado em casa com ela passaram a correr,

entre mamadas, cólicas, noites sem dormir, choro sem razão aparente e
muitas visitas de amigos e familiares, que às vezes me enervavam porque
davam demasiados palpites.
Também houve visitas que desejaria que tivessem durado mais tempo,

como a do Ricardo e a do Alex, que por pouca sorte e para constrangimento
de todos, exceto da estúpida da Joana que não conseguia conter o riso,
apareceram os dois no sábado seguinte a termos chegado a casa e se foram
embora sem aceitar o convite para jantar.

Saí do consultório da pediatra que a Joana me tinha recomendado e decidi
que era um grande desperdício a minha bebé não ser vista por mais pessoas.
Cheguei à rua e tirei uma fotogra�a à modelito prematura, que tinha

chorado a consulta toda mas naquele momento dormia como um anjinho.
Ligou-me vinte minutos depois de lhe ter enviado a foto.
− Onde andas com essa menina tão linda?
− Estou no Saldanha. Viemos ao pediatra.
− Porquê? Ela está doente?
Sorri ao ouvir o seu tom preocupado.
− Não, fomos a uma consulta de rotina. A Luisinha está muito bem e tem

um peso normal para a idade corrigida. A toilette que lhe ofereceste, que ela
não queria de maneira nenhuma despir porque chorou desalmadamente
enquanto eu lha tirava, foi muito gabada pelas meninas da receção e as
outras mães que estavam na sala de espera.
− Ah, foi?
Fez a pergunta num acento divertido e parecia querer mais conversa, por

isso acrescentei em tom de brincadeira.
− Posso ser uma juíza parcial, mas atrevo-me a dizer que a minha �lha era



a bebé mais querida e mais bem vestida na sala de espera da doutora Edite.
Até acho que ela prolongou a consulta de propósito, para usufruir de mais
tempo a deleitar-se com esta megaconcentração de fofura...
Ele deu uma pequena gargalhada antes de me responder.
– Não és nada parcial! Tenho a certeza de que a Luisinha foi a bebé com

mais concentração de fofura que a doutora Edite já viu na sua vida toda...
Aquela gargalhada era deliciosa de ouvir e deu-me coragem...
– Se tiveres uns minutinhos posso passar aí num instante, para veres a

bonequita ao vivo...
Pareceu-me genuinamente interessado na minha proposta.
− Claro que tenho. Não estaciones, �co à tua espera lá fora e vamos

almoçar ao Mil Flores que tem parque. Assim a bebé não apanha frio.
Fiquei feliz por ele ter tempo e vontade de estar connosco.
− Não posso almoçar. Mandei a foto à Vera ao mesmo tempo e ela

respondeu-me primeiro. Como não tem aulas à tarde, vem a caminho para
almoçarmos juntas...
Interrompeu-me num acento contrariado.
− Bolas! Uma pessoa agora não se pode distrair um minuto sem ver as

mensagens no WhatsApp!? Tu devias ser a pessoa mais compreensiva do
mundo em relação a isso, So�! Mas então vens ter comigo quando? Estou
cheio de saudades da Luisinha...
Senti uma impressão boa no peito e �quei muito mais contente do que

ousaria admitir...
− Vou ter contigo depois de almoçar com a Vera. Não nos vamos demorar

porque ela tem um compromisso às três e meia.

Quando cheguei ao atelier a empurrar o carrinho da bebé, confesso que
esperava uma receção bastante mais acolhedora da Tiza.
Disse apenas um «Que gira...», com um sorriso amarelo e sem grande

convicção, na direção da minha adorável �lha que merecia muito mais
elogios.
Perguntei se o Ricardo estava sozinho para ir direta à sala dele, mas ela fez

questão de lhe ligar, para o informar da minha presença com um tom muito
formal. Não me agradou, mas compreendi, dadas as circunstâncias públicas
da nossa separação.
Quando pousou o telefone, falou-me como se não me conhecesse desde



que ali trabalhava.
− Pode entrar, So�. O Ricardo vai recebê-la.
O Ricardo abriu a porta antes de eu bater. Entrei e vi o tio António, que na

realidade era primo direito do seu avô e uma das pessoas que ele mais
estimava na sua família. Fiquei surpreendida e hesitei, sem saber muito bem
como me comportar.
O Ricardo ignorou o meu constrangimento, inclinou-se para o carrinho da

minha �lha e cumprimentou-a.
− Estamos acordadinhas! E temos as bochechinhas mais cheias! Quem é

uma bebé linda?
Abriu o cinto e tirou a Luisinha do ovo, para a transformar numa bolinha à

sua frente e depois embalá-la quando ela começou a choramingar.
Cumprimentei o tio António com um beijo na face e respondi às suas

perguntas gentis, sobre a minha saúde e a da minha �lha. Depois �cámos os
dois a apreciar os esforços do Ricardo, a tentar consolar uma bebé zangada
que chorava cada vez mais alto.
− Não vale a pena, Ricardo. Ela não vai parar de chorar enquanto não

mamar... Ainda não está na hora, mas é uma comilona!
Olhou-a com carinho, ao mesmo tempo que ela se debatia com queixumes

esfomeados.
− Coitadinha, tem razão. Ela nasceu muito pequenina e precisa de se

alimentar mais do que os outros bebés. Tens de lhe dar de mamar, So�...
Sentei-me no sofá e ele entregou-me a minha �lha, que se colou a mim

numa azáfama sugadora que nos fez rir aos três.
O tio António sentou-se ao meu lado e contou-me histórias do Ricardo

bebé, a única criança que ele conheceu que gatinhava com as pernas
esticadas. Parecia um pequeno urso, desengonçado mas extremamente
rápido.
Estava tão distraída a ouvir o tio António, que só me apercebi de que a

minha �lha adormeceu quando o Ricardo me fez sinal que lhe queria pegar.
Estava a compor a minha camisa quando bateram à porta.
O Ricardo perguntou quem era, ríspido e claramente desagrado por o

interromperem enquanto dava pancadinhas nas costas da Luisinha.
− Sou eu, Ricardo.
Fiz uma careta de amuada ao ouvir a voz de falsete do outro lado da porta e

pedi-lhe a minha �lha. Não ia �car ali com a Benedita nem um segundo.



Detestava-a tanto que o meu leite podia secar só de a ouvir. Além disso,
seria embaraçoso demais, se ela se lembrasse de fazer insinuações sobre a
paternidade da minha �lha à frente do tio António...
A Benedita era capaz de o fazer, já me tinha dado provas de toda a sua

malvadez no batizado do �lho da Rosarinho.
− Benedita, estou ocupado. Agora não é boa altura.
− São só cinco minutos, Ricardo, nem mais um segundo, prometo-lhe.

Posso?
Ouvi a voz dele ao meu ouvido.
− Não te vás embora, por favor. Quase não estive com a bebé... Eu

despacho a Bendita em dois minutos.
O Ricardo a suplicar comovia-me sempre. Cedi e segredei-lhe de volta.
− Só se me deixares esconder na tua casa de banho. Não quero olhar para a

cara dela, acho que até me pode azedar o leite!
Ele riu-se baixinho da minha infantilidade, empurrou o carrinho à minha

frente para a casa de banho e falou para a porta num tom �rme.
− Um segundo, Benedita!
O tio António seguiu-nos e fez menção de entrar comigo na casa de banho.

O Ricardo questionou-o com o olhar e ele respondeu a sussurrar, com um
sorriso matreiro que era muito parecido com o seu.
− Se ela tem direito a escapar-se, eu ainda tenho mais. A idade é um posto,

meu querido sobrinho. Há muito tempo que não me escondia de alguém,
até vai ser engraçado...
Fiquei com a bebé ao colo e ao lado do tio António, muito divertido por

estar escondido e a salvo da chata da Benedita, que se gabava de um cliente
endinheirado seu amigo ir contratar o atelier para transformar uma fábrica
abandonada num restaurante de luxo.
O tio António apercebeu-se de que eu estava com vontade de rir, tocou-me

no braço e levou o indicador aos lábios, com uma expressão no olhar que
me era muito familiar. Depois de perceber que eu me tinha controlado,
inclinou-se para a minha bebé, e a forma como lhe acariciou o pezito
despertou-me outra vez a mesma sensação de proximidade, o que era
estranho porque não tínhamos muita convivência. Avaliei-o com mais
atenção e apercebi-me de que as parecenças eram demasiadas para terem
sido aprendidas. Era uma expressão carinhosa quase igual.
Imaginei-o com menos 33 anos. Teria à volta de 45 anos e seria um homem



muito atraente, uma beleza felina como a do Ricardo, que não era nada
parecido com o pai...
Tive a sensação de ter solucionado um enigma que tinha estado debaixo do

meu nariz desde sempre. Fiquei a assimilar a minha descoberta e a
questionar-me se mais alguém suspeitaria do que naquele momento se
tornara evidente para mim, até que a Benedita mudou de assunto e a minha
atenção se voltou para a sala do Ricardo.
Fiquei a ouvi-la, a ferver por dentro.
− Então, já despachou a sua ex? Fez muito bem, há pessoas que nem se

acredita! Pelo amor da Santa! Que grande lata ela teve, em aparecer aqui a
pedir-lhe batatinhas com a bastardinha! A Tiza estava chocadíssima,
contou-me há bocadinho quando estávamos a beber café na copa, que ela
esteve cá e que a recebeu. Gabo-lhe a paciência, Ricardo. Olhe que é preciso
ter muita...
A Benedita podia chamar-me os nomes que quisesse que me era

indiferente, mas à minha �lha não, nem naquele dia, nem nunca.
Num último momento de lucidez, entreguei a Luisinha ao tio António. Saí

da casa de banho como se fosse um vulcão em erupção e as memórias do
que se passou a seguir são estranhas, como se as tivesse vivido
instintivamente, sem controlo racional sobre os meus atos.
O Ricardo segurou-me pela cintura para me impedir de chegar à Benedita,

mas eu dei-lhe uma cotovelada com toda a minha força que o fez libertar-
me.
A Benedita tinha conseguido fazer-me passar para outra versão de mim

própria e não era possível voltar à sanidade sem libertar alguma da violência
que tinha acumulada. Enquanto ela dizia palavras que não ouvi, empurrei-a
contra a parede, agarrei-a por um braço e puxei-lhe os cabelos para ela
levantar o queixo.
Ela tentou libertar-se, mas eu era �lha do Francisco Mendonça que tinha

corrido com o ex-namorado da Paulina à cabeçada, e também tinha
aprendido umas coisas com o Alex, quando nos tentaram assaltar em
Maputo.
Encaixei o meu antebraço direito na garganta da Benedita, exatamente

como tinha visto o Alex fazer ao ladrão, para lhe empurrar o pescoço contra
a parede.
Devo ter feito muita força, porque a vi fazer um esgar de dor e um choro



sofrido que não me afetou absolutamente nada.
Larguei-lhe os cabelos e dei-lhe uma estalada com a outra mão, para ela me

prestar muita atenção.
− Se voltares a abrir a boca para falares da minha �lha, vou dar cabo de ti

para sempre.
A Benedita falou com di�culdade e entre soluços.
− Está doida. Ricardo, faça alguma coisa...
O Ricardo falava-me ao ouvido e puxava-me o braço que lhe empurrava a

garganta. Ia deter-me a qualquer momento, por isso gritei o mais depressa
que consegui.
− Pede desculpa pelo que disseste!
Ela foi muito rápida a desculpar-se, mas eu ainda não estava satisfeita.

Mantive a pressão no seu pescoço e voltei a falar, a vincar bem todas as
palavras, para até uma pedante burra como ela compreender. O Ricardo
também falava, cada vez mais alto ao meu lado, mas eu não o ouvia.
− Eu conheço as pessoas com quem te dás e sei que me vêm contar se

falares da minha �lha. E sim, sou completamente doida, não tenhas dúvidas
nenhumas que dou cabo de ti. Percebeste bem?
A Benedita lamuriava qualquer coisa ininteligível enquanto o Ricardo me

segurou com mais força. Levantou-me completamente pela cintura, rodou-
me para se interpor entre nós e protegeu aquela grande cabra.
Falou-me num tom muito alto e de�nitivo, que me fez compreender que

não valia a pena contrariá-lo.
− Ela percebeu. Já chega, So�.
Parei de espernear e ele falou-me mais baixo.
− Prometes que se te largar �cas sossegada?
Assenti, ele poisou-me no chão e foi socorrer a Benedita, que �ngia estar

em choque agarrada ao pescoço, a chorar desalmadamente porque nunca na
sua vida imaginara que alguém lhe pudesse fazer uma coisa daquelas e a
pedir ao Ricardo para chamar a polícia.
Resolvi deixá-los e pedi a minha �lha ao tio António, que nos olhava aos

três, impassível e com a Luisinha a dormir no seu colo.
O Ricardo percebeu as minhas intenções e tentou impedir-me de sair.
− Tens de te acalmar, So�. Não te vou deixar ir embora assim de cabeça

perdida...
Gritei-lhe que estava calma e o tio António falou para ambos, num tom



sereno mas imperativo.
− Ricardo, �ca com a Benedita e pede para lhe trazerem um copo de água

com açúcar. So�, vem comigo, vamos tomar um chá na pastelaria aqui ao
lado.
Recusei o convite. Ele encarou-me com uma expressão benevolente, mas

bastante �rme.
− Querida So�, sou um velhote com quase oitenta anos que já não aguenta

tantas emoções. Podes fazer-me a vontade e ir tomar um chá comigo para
nos acalmarmos os dois?
Assenti sem dizer nada, mas se o tio António continuasse a contrariar-me

também não perdia pela demora. Aquele era o dia em que não ia aturar mais
ofensas nem falsidades.
Antes de sair olhei para a Benedita, que continuava a chorar.
− Nunca mais te atrevas a falar da minha �lha.
A Benedita reagiu aumentando o volume do choro e suplicando na direção

do Ricardo.
− Ricardo, por favor, eu não aguento mais isto... Chame a polícia...

Saí a empurrar o carrinho ao lado do tio António, passámos pela receção e
brindei a linguaruda da Tiza com um olhar de desprezo. Ela despediu-se
constrangida, porque descon�ou que talvez tivesse feito merda ao fofocar
sobre a minha presença. Deve ter �cado com a certeza quando eu não me
despedi de volta e o tio António o fez com uma expressão pouco amigável.
Assim que passámos a porta do atelier, descarreguei a raiva que me sobrava

no «tio António» que continuava sem me dar a «sua sobrinha».
− Oh, por favor! Dê-me a minha �lha. Ambos sabemos que a Luisinha não

é sua sobrinha. Quando muito, seria sua neta!
Ficou a olhar para mim desconcertado e eu continuei a atacá-lo, ainda não

tinha voltado à melhor versão de mim própria.
− Sim, ouviu bem. Se fosse �lha do Ricardo seria sua neta. Escusa de fazer

essa cara, o tio e ele são iguais, até na maneira como a olham e lhe tocam. É
impossível serem só primos afastados! Não entendo como é que as pessoas
não percebem logo!
Respirou com di�culdade e depois fez-me um olhar consternado, que me

levou a arrepender da minha impulsividade.
Senti-me mal e voltei a ser a pessoa que nunca se perdoaria se o tio



António tivesse um enfarte por minha culpa.
− Estás muito enganada. Vais calar-te imediatamente e acabar com essa

conversa aqui. Vens atrás de mim, vamos entrar na pastelaria que te disse e
não voltas a falar até eu te dar autorização.
Subitamente, pareceu-me que o tio António tinha menos idade e um

coração muito forte.

Escolheu uma mesa isolada e com espaço para o carrinho da bebé.
Cumprimentou a dona da pastelaria e pediu dois chás de tília.
Assim que �cámos a sós, falou-me com uma expressão austera e num tom

de censura.
− Vou perdoar-te o que disseste porque estás de cabeça perdida, mas

nunca, nunca mais, te atrevas a dizer semelhante coisa.
Baixei a cabeça, desiludida comigo própria por tudo o que tinha feito e dito

naquele dia. Pensei na querida tia Pi e em como não tinha o direito de me
meter na sua vida.
− Peço desculpa. Prometo que nunca mais volto a tocar no assunto. – Fiz

uma pausa, enquanto me lembrava do pequeno intervalo de tempo em que
pensei mentir ao Ricardo e fazê-lo acreditar que a Luisinha era sua. Devia
ser muito difícil viver com um segredo tão grande... – Eu adoro a tia Pi.
Nunca faria nada que a prejudicasse e não tenho o direito de a julgar.
O tio António fez um sorriso triste e abanou a cabeça com os olhos

fechados.
− Não posso permitir que penses isso da minha Piedade...
Falou sobre ela com o mesmo carinho com que me tinha contado que o

Ricardo gatinhava de pernas esticadas e tive a certeza de que ainda a
amava...
− A Luisinha é como se fosse minha... – Fez uma pausa e olhou para ela no

carrinho − bisneta.
A seguir sorriu-me como se estivesse aliviado por dizê-lo. Assimilei o que

me tinha dito e apercebi-me de que ainda fazia mais sentido. Ele, a tia Pi e o
Ricardo eram os mais carismáticos daquela família.
O Ricardo era �lho do pai, mas não era neto do avô. Estava explicada a

atitude da sua elegante avó, que eu nunca tinha visto verdadeiramente feliz
um único dia da sua vida. Eu tinha razão quando o notei à tia Pi e ela me
respondeu como se me repreendesse, que a sua mãe não ria à gargalhada



porque «sabia estar»...
− Tu e a Lucília nunca simpatizaram muito uma com a outra, mas têm algo

em comum... Também são muito diferentes... – O olhar dele perdeu-se,
como se vagueasse para longe no espaço e no tempo. − Eu era jovem e
impetuoso, era uma aventura encontrarmo-nos às escondidas no celeiro do
meu pai. A Lucília era a menina mais bonita de Almeirim e a paixão do meu
primo... A mãe dela odiava-me, era uma manipuladora nata e queria à força
o casamento da �lha com o herdeiro do vinhedo. Era a maneira de toda a
família subir muitos degraus... Quando a Lucília engravidou assustei-me,
não a apoiei e ela não conseguiu contrariar a mãe. A Lucília era uma �or,
delicada e doce...
Falou num tom meigo e sonhador, como se estivesse a reviver um passado

muito querido. Depois encarou-me e mudou de expressão.
− Tu, pelo contrário...
Não me pareceu bem ouvi-lo dizer que eu era o contrário da sua doce e

delicada Lucília.
− Eu o quê?
Ele sorriu, aparentemente divertido com a minha revolta.
− Tu és o oposto... E o meu... – Fez uma pausa, provavelmente indeciso

entre dizer sobrinho ou neto. – querido Ricardo apaixonou-se
completamente por ti. Quando vocês começaram a namorar... em agosto de
2007?
Acenei com a cabeça, assombrada como o tio António tinha seguido a vida

do Ricardo ao pormenor.
− Ele contou-me que eras linda e que parecias uma índia. Imaginei-te uma

princesa índia, graciosa, doce e frágil como a avó dele, mas quanto mais te
conheço, mais percebo que não me podia ter enganado mais.
− Eu também era doce quando estava com o Ricardo, nunca o tratei mal.
O tio António riu-se e afagou-me o braço...
− Eu sei que sim. Mas tu, So�, és de outra espécie. És uma índia, sim, mas

do tipo guerreira, das que caçavam e lutavam, sem dó nem piedade.
Percebi o que queria dizer e senti-me embaraçada pela triste �gura que ele

acabara de presenciar.
− Oh! Tio, eu não sou assim normalmente. Foram as hormonas e a falta de

sono, �quei fora de mim... Nunca me tinha comportado assim antes.
O tio António deu uma gargalhada pequena e fez um esgar a discordar da



minha a�rmação.
− As hormonas!? Essa é muito boa, So�! As hormonas podiam ter-te dado

para gritar ou chorar, mas não foi isso que �zeste... Acho que nunca vi uma
mulher espetar uma cotovelada tão bem assente no queixo de um homem.
Tu vais à guerra, So�. Não seria correto da minha parte congratular-te por
teres apertado o pescoço à Benedita, mas percebo-te. Deus sabe que muitas
vezes tive vontade de fazer o mesmo ao meu primo. Depois resignei-me...
O tio António tinha percebido tudo ao contrário.
− Eu não bati na Benedita por causa do Ricardo. O tio não ouviu o que ela

disse da Luisinha?
Acenou com um sorriso matreiro igual ao do neto.
− Ouvi, sim. E o Ricardo também. Talvez por isso é que não te tirou de

cima dela mais cedo. Ele adora a tua �lha e adora-te a ti, mesmo depois de...
Suspirou e �quei na dúvida se ia referir-se à cotovelada ou eu ter

engravidado de outro homem. Precisei de mudar o rumo da conversa para
não me desmanchar e começar a chorar.
− O Ricardo sabe que é avô dele?
O tio António não �cou satisfeito com a minha curiosidade, respondeu-me

seco e desencorajador.
− Não.
Olhei-o com atençao e não resisti a fazer um último comentário.
− Vocês são tão parecidos, é incrível como ninguém suspeitou... O vosso

olhar é igual e a maneira de falarem carinhosamente também...
Sorriu-me sem responder, mais amigável e orgulhoso por o neto ter

herdado as suas características.
− O Ricardo gosta muito de si e acho que era importante ele saber as suas

verdadeiras origens. Ele já é adulto e iria compreender...
Colocou um antebraço na mesa e avançou a face na minha direção, para

me dar a entender de que me ia dizer algo muito importante.
− Quem tem de decidir isso é a mãe dele. Guarda o teu machado de guerra,

que desembainhaste para defender o teu amado, e não te metas mais onde
não és chamada.



Consequências

Cheguei a casa numa desinquietação mental que rasava o insuportável.
Desabafei com a minha mãe sobre o que se tinha passado com a Benedita,

omitindo a estalada que não acrescentava muito à história e o segredo sobre
a paternidade da tia Pi, que não tinha o direito de contar.
A minha querida mãe, em vez de me dar o apoio que eu precisava e �car do

meu lado, recriminou-me duramente pela falta de senso e atitude
tresloucada. Aleguei que estava a defender a sua neta querida, mas ela não
cedeu um milímetro e declarou que eu tinha perdido toda a razão quando
recorri à violência.
Amuei por ela me criticar, deixei a Luisinha a dormir na alcofa e fui

organizar as nossas bagagens.
A pediatra tinha-me dito que podia viajar, por isso na manhã seguinte

iríamos as três para Beja, algo por que eu estava ansiosa apesar da traição da
«menina Madalena armada em paci�sta».
No momento em que estava a arrumar o berço de viagem no carro e a

lamentar-me pela falta de espaço, vi a minha antiga carrinha passar por mim
e estacionar do outro lado da rua.
O Ricardo saiu com um semblante muito alterado e �quei a pensar se o tio

António não teria mudado de ideias, voltado ao atelier e revelado que era o
pai da tia Pi.
Ele não me explicou o motivo do seu aparecimento, substituiu-me e

encaixou o berço, o edredão e a banheira insu�ável no porta-bagagens.
Quando entrámos em casa, a minha mãe �ngiu não saber de nada do que

se tinha passado e saiu logo a seguir, com a desculpa de ir a uma loja de
decoração.
Assim que �cámos sozinhos, o Ricardo perdeu a compostura e deixou-se

cair no sofá. Fiquei de pé à sua frente, à espera que ele me dissesse a que se
devia aquela visita e a sua expressão transtornada.
Respirou fundo e olhou-me com severidade.
− Consegui que a Benedita não contasse a ninguém a loucura que �zeste.
Se tinha vindo para me dar sermões podia voltar pelo mesmo caminho, já



me bastava ter aturado a minha mãe.
− Não preciso que me limpes a imagem, Ricardo. Desde que não falem da

minha �lha estou-me nas tintas para a Benedita, para as amigas dela e para
as amigas das amigas dela.
Ele acenou com a cabeça e fez uma expressão descontente.
− Percebeu-se. O teu pai tem whisky em casa? Preciso de uma bebida.
Disse-lhe o nome das três marcas que encontrei no aparador e servi-lhe o
whisky da sua preferência. Ele agradeceu-me, e depois anunciou num tom
muito sério.
− Despedi-me.
Fui completamente apanhada de surpresa e não contive um gritinho idiota

de estupefação.
− Porquê?
Pareceu-me que estava a �car mais calmo, podia ser por ter proferido as

palavras em voz alta. Deviam estar a atormentá-lo durante todo o caminho
até minha casa.
− É complicado.
Aquela resposta deixou-me insatisfeita e muito enervada. O Ricardo não

podia aparecer de propósito para fazer uma a�rmação bombástica daquelas
e depois não dizer mais nada.
− E não me podes explicar, para eu tentar perceber?
Encolheu os ombros e desconversou.
– Quando vais para Beja?
− Amanhã de manhã. Podes dizer-me porque te despediste?
Pousou o copo na mesa de apoio.
− Eu vou contigo para Beja. Anda, vamos já hoje.
Fui apanhada de surpresa, o meu coração acelerou e pressenti que me ia

meter em complicações dolorosas...
− Não, Ricardo. Eu pre�ro ir com a minha mãe porque ela me ajuda com a

bebé.
Ele insistiu, ao mesmo tempo que me segurava na mão com um gesto

terno.
− Deixa-me ir contigo, So�. Eu ajudo-te com a bebé. Um par de dias longe

daqui vai-me fazer bem. – Fez o seu sorriso mais charmoso antes de
continuar. − Eu não sou de cobrar favores, mas tu deves-me isto.
Foi um golpe baixo... Cedi porque não podia recusar, mas também porque



queria saber a razão de se ter despedido e porque o seu sorriso me minava as
defesas.
− Está bem, vamos na tua carrinha que tem mais espaço e eu vou a

conduzir. Tu bebeste whisky, eu estou a gostar de ser uma mulher que
conduz e quero levar tralhas extra da Luisinha para lá deixar. Vou passar
muito tempo na casa da minha avó, para seguir adiante com aquele projeto
de alojamento local que te falei no dia em que... − Vi a sua expressão alterar-
se, provavelmente com a lembrança de me ver a ter convulsões no passeio −
a Luisinha nasceu.

Liguei à minha mãe a contar-lhe a mudança de planos enquanto fazia uma
mala para mim. Ela �cou quase em choque e discordou completamente da
ideia, mas dado que a apresentei como um facto consumado, foi obrigada a
aceitar.
A meio do caminho, não aguentei mais e inquiri o Ricardo sobre a sua

decisão de se ter despedido.
Ele contou-me que tinha idealizado um projeto inovador de um espaço

comercial que �caria completamente coberto por um jardim. O Ricardo
tinha a certeza de que a sua ideia tinha potencial e iria agradar ao cliente,
mas o pai não o deixou avançar porque não estava dentro do estilo do
atelier.
Tive a certeza de que me estava a omitir informação, porque a situação

tinha acontecido há alguns meses e era muita coincidência ter decidido
despedir-se exatamente no dia em que eu tinha transformado a sua sala num
ringue de boxe feminino.
− O tio Afonso soube do que se passou?
− Sim. A Benedita ainda demorou muito tempo a acalmar-se...
Senti-me culpada por ter prejudicado a boa relação que ele tinha com o

pai.
− Sabes que é normal o teu pai ter �cado do lado dela, Ricardo... Até a

minha própria mãe achou que eu não tinha razão. E nem lhe contei da
estalada!
O Ricardo deu uma gargalhada sonora e eu não resisti a desviar o olhar da

autoestrada por alguns instantes...
− Sim, So�. Realmente, a estalada é que fez toda a diferença!
Riu-se mais, era um som maravilhoso, que me lembrava de todas as



promessas felizes que me tinha feito e cumprido.
− Ainda bem que não lhe contaste da estalada, So�! A estalada foi o mais

importante de tudo. Até porque se não fosse a estalada, a Benedita nem
tinha �cado agarrada ao pescoço a chorar durante uma hora inteira...
Senti-me envergonhada e mudei de assunto, para lhe falar nas minhas

ideias para a casa da minha avó. Assim que a minha mãe a colocasse em
meu nome, ia pedir um empréstimo e avançar com as obras.

Quando entrámos em casa, sentei-me no mofá da minha avó e �quei a
contemplar a sala, com quase cem anos e da qual era a nova proprietária. Foi
um momento agridoce, de gratidão e muita saudade.
Se bem conhecia a primeira índia, de onde me estava a ver, não se iria

importar com as remodelações nem com a rentabilização em alojamento
local. Ia concordar benevolente, como no dia em que me ofereceu o seu
vestido de noiva inspirado no da Grace Kelly e me disse que eu o podia
transformar numa minissaia. Fechei os olhos e imaginei-a a dizer-me que se
eu quisesse podia transformar o solar dos Mendes de Carvalho numa
discoteca... Sorri reconfortada com as minhas fantasias, até que a Luisinha
exigiu sair do ovo e me trouxe de volta ao mundo real.
Dei-lhe de mamar a torcer para que os ares de Beja lhe dessem sono, mas

não tive sorte nenhuma. Estava a andar em círculos e a cantar o «Mar Enrola
na Areia», quando o Ricardo entrou e pediu para me substituir.
Ele adorava crianças desde que o conheci e passava a vida a inventar

brincadeiras com o António e o Gonçalito, mas pelos vistos a sua habilidade
infantil também se estendia a bebés pequeninos.
Recostei-me na cama e �quei a vê-lo, grata pelo nosso passado feliz e

culpada por não lhe ter dado o �lho que tanto desejámos.
Lembrei-me das palavras da minha querida Rita. «A vida raramente é

como se planeia.» Deixei a exaustão de muitas noites mal dormidas tomar
conta de mim e fechei os olhos sem querer.

Não sei quanto tempo se passou até sentir a sua mão no meu rosto.
Abri os olhos e senti-me confusa, mas depois lembrei-me de que tinha

vindo para Beja e perguntei-lhe pela minha �lha.
− Está na caminha dela. Mete-te dentro dos lençóis e chega-te para lá.
Podia ter sido mais perentória a negar-lhe a entrada na minha cama, mas



estava demasiado cansada. Fechei os olhos outra vez e disse-lhe para ir para
o quarto do lado sem muita convicção.
Ele insistiu num tom brincalhão que me fez sorrir.
− Não vou deixar a bebé sozinha ao lado de uma mãe doida que só pensa

em dormir. Deixa uma maminha de fora e nós passamos muito bem sem ti.
Dei-lhe espaço, mas não pus a mama de fora como ele tinha sugerido. No

entanto, no meio segundo que demorei a voltar a adormecer, achei que era
uma ideia com potencial.

No dia seguinte, almoçámos numa esplanada ao pé do jardim do tribunal,
passeámos no castelo e comprámos comida no café da Julieta. Confesso que
depois de jantarmos, ao ver o Ricardo sorrir-me do sofá enquanto eu
adormecia a minha �lha, fui percorrida por um regozijo de plenitude e
satisfação como há muito tempo não me acontecia.

Quando nos fomos deitar ele veio comigo, preparado para dormir outra
vez na minha cama.
Ao contrário da noite anterior, sentia-me muito alerta e não iria adormecer

facilmente com ele ali ao meu lado. A minha pulsação acelerou ao ouvi-lo
fechar a porta do quarto e contei os seus passos até à cama. Percebi quando
se deitou sem desligar o candeeiro da mesa de cabeceira e que se virava de
lado. Apesar dum grande desassossego interior, não me mexi para ele não
suspeitar da minha inquietação.
Ouvi-o suspirar e depois senti uma mão suave na minha anca. Fez um

gemido grave que também era um meio riso irresistível, enlaçou-me pela
cintura e puxou-me para si. Deixei-me ir sem oferecer resistência, até �car
encostada ao seu peito e sentir o seu cheiro bom...
Inspirei fundo e gozei a sua proximidade, até que a sua mão se moveu para

me fazer carícias suaves à volta do umbigo.
− Ricardo para... Ainda tenho a barriga grande e toda mole...
Ajeitou-nos até �car com o rosto por cima do meu da maneira que eu

adorava...
Fitou-me com os olhos reluzentes e percebi que estava muito emocionado.
− Lembras-te do que te disse na nossa lua de mel, So�?
Ele não precisou da minha resposta para continuar.
− Sem reservas nem condições. – Fez uma pausa e voltou a acariciar a



minha cintura. − Nem formas. Tudo o que te disse era verdade.
Olhou-me �xamente e a seguir colou os lábios aos meus.
Tinha tantas saudades de estar nos seus braços, que não consegui reprimir

uma lágrima de felicidade muito inoportuna.
Ele apercebeu-se, encarou-me com solenidade e passou o polegar pelo meu

rosto.
− És a minha So�. O meu coração é teu.
Acenei em silêncio, enfeitiçada pelo seu olhar que me atravessava até à

alma.
O que aconteceu a seguir foi uma espécie de magia. Uma magia muito

lasciva e que durou muito tempo, quase até de madrugada quando a
Luisinha acordou.



2 de março de 2018

Quando ouvi os barulhinhos da minha bebé, achei que tinha tido um sonho
maravilhoso. Abri os olhos e vi o Ricardo ao meu lado, ensonado e com um
sorriso de felino saciado.
− Acho que a Luisinha quer mamar...
Rejubilei interiormente por não ter sonhado. Ele entregou-me a minha

�lha, deu-me um beijo no sítio dele e voltou a deitar-se.
− Gosto desta cama. Estás mesmo a pensar �car cá a viver, So�?
Con�rmei-o enquanto ele se aconchegava ao nosso lado.
− Podias fazer obras e entregar a gestão a alguém de con�ança.
A minha mãe também já me tinha sugerido o mesmo, mas uma voz dentro

de mim dizia-me que não era o certo.
− Eu quero usufruir desta casa, pelo menos por uns tempos. Desde que me

conheço que adoro estar dentro destas paredes e quero que continue a ser a
casa da nossa família. Não quero que se transforme num hotel e que sejam
só os hóspedes a viver aqui...
Sorriu de olhos fechados, pousou a mão na minha coxa com um gesto

meigo e não me respondeu.
Antes de a minha �lha acabar de mamar, o Ricardo já estava a dormir. Era

natural que estivesse cansado. Na sua primeira noite em Beja a Luisinha
tinha-o mantido acordado até tarde. Na segunda, a mãe da Luisinha
também não o tinha deixado dormir...
Levantei-me sorrateiramente, arranjei-me para sair e vesti um babygrow

quentinho à bebé. Com sorte, conseguia fazer a depilação no cabeleireiro ao
pé do castelo antes de ela querer mamar outra vez.

A menina Carla e a sua irmã Fátima foram muito queridas. Quando a
Luisinha começou a chorar, a Fátima entrou e levou-a, muito entusiasmada
com a oportunidade de a mostrar a uma cliente que era amiga da minha avó.
Quando o meu telefone tocou, pedi à Carla para fazer uma pausa e atendi o

Ricardo.
Falou a tentar fazer o sotaque alentejano com que eu às vezes brincava com

ele.



− O que anda a menina fazendo na rua tã cedo?
Respondi-lhe com um sorriso pateta que felizmente ele não podia ver.
− Estou no cabeleireiro ao pé do castelo.
− Decidiste ir cortar o cabelo?
Suspirei e respondi no tom constrangido de quem não queria dizer a

verdade.
− Não, vim fazer outra coisa...
− Foste fazer a depilação?
Assenti e ele deu uma pequena gargalhada.
− A mocinha quis estar preparada, foi? Não sei se hoje vai ter a mesma

sorte...
Fiz um grunhido zangado, mas não respondi porque a Carla estava muito

atenta à conversa.
Pouco tempo depois, a Fátima entrou sozinha no gabinete onde a irmã

terminava de me torturar. A minha fofa devia estar a fazer as delícias de
alguma cliente que aguardava o seu brushing semanal...
− Pode �car descansadinha pondo-se bonita que o seu marido veio cá e

levou a �lha.
Reprimi o impulso de questionar se ele se tinha referido à Luisinha como

�lha.
− O que é que ele disse?
− Que iam dar um passeio e depois esperavam por si em casa.
Subitamente, um medo �ninho percorreu-me. Ser mãe, juntamente com os

acontecimentos recentes e a convivência com o Alex, deviam ter alterado a
minha natureza descontraída em relação à ocorrência de crimes. Relaxei um
pouco ao lembrar-me de que o João Rodrigues estava morto e Beja era uma
cidade pací�ca, onde se entregavam crianças sem pedir autorização.
Ia ser bom criar a minha �lha num lugar assim, mas não resisti a perguntar.
− Tem a certeza de que era o meu marido?
A Fátima fez uma careta maliciosa.
− Então não havia de ter! Há lá mais alguém com aquela cor de olhos cá em

Beja. Ai se a mocinha �ca com os olhos do pai...
Era o Ricardo, não havia dúvida.
Tinha meia hora antes de a Luisinha ter fome outra vez, aproveitei e pedi à

Carla para me arranjar também as sobrancelhas.



Abri a porta de casa a sentir-me radiante. Chamei pelo Ricardo e ele
apareceu no corredor com uma cara preocupada, que não combinava com a
conversa descontraída que tínhamos tido pouco tempo antes.
− A Horti está na cozinha. Ela não está muito bem. Já se fartou de

choramingar a falar em ti e na tua avó.
Fui depressa até à cozinha para encontrar uma Horti de olhos vermelhos,

sentada de frente para o carrinho da bebé, a fazer caretas alternando com
sorrisos para a entreter.
− É linda não é, Horti?
− É tal qual tu. Quando nasceste, o teu avô perdoou a tua mãe por ter

casado com o teu pai e não descansou enquanto não vos trouxe para cá.
Andava por Beja inteira com o teu carrinho, a chamar toda a gente para te
ver. A tua avó dizia-lhe que parasse porque estava aborrecendo as pessoas,
mas ele não se importava. Eram tão bons os dois... Eram a minha família. –
Suspirou antes de terminar. − É assim a vida.
Fez um gesto de resignação, tirou um lenço de pano da manga do casaco de

malha preta e limpou os olhos. Parecia sentida comigo por ter chegado e
não lhe ter dito nada. Talvez tivesse sido um bocadinho de falta de
consideração, mas ter privacidade com o Ricardo também me estava a saber
muito bem. Pousei-lhe a mão no ombro numa tentativa de a reconfortar.
− Horti, não chores, senão eu também choro...
A Horti fungou e �tou os mosaicos da cozinha que devia conhecer de cor.
− Não chores, So�. Eu percebo que queiras uma moça mais nova. Aqui a

menina Hortense já está velhota e tu tens a menina pequenina mais o senhor
arquiteto. Podias ter-me dito que eu falava com uma moça de con�ança. A
sobrinha da Julieta só quer saber de namorar e ainda te traz algum moço cá
para casa quando não estiveres...
Fiz um esgar de incompreensão e senti-me ofendida.
− Wow, wow wow! Para tudo, Horti. Que conversa maluca é essa?
A Horti levantou-se e pôs as mãos nas ancas, menos chorosa e muito mais

zangada.
− Atão a Albertina nã me contou que disseste à Julieta para a sobrinha que

anda à procura de trabalho vir cá a casa falar contigo...
Encarei-a com os olhos semicerrados numa expressão reprovadora.
− E tu pensaste que era para te substituir?! Como é possível achares que te

fazia uma coisa dessas?! Eu quero alugar três quartos da casa e transformar



os anexos em apartamentos para turistas. Vamos precisar de mais alguém
para tratar das roupas e das limpezas...
A Horti pôs a mão direita a tapar a cara num gesto teatral e depois abanou

a cabeça enquanto se lamuriava alto, quase como se estivesse a cantar.
− Ai, ai, ai! Ai mê Deus! Mê Deus Nosso Senhor da minha alma!
Olhei divertida pelo canto do olho para o Ricardo, que nos �tava incrédulo

com a cena. Ele conhecia-a há dez anos, mas ainda não se tinha acostumado
à veia árabe da nossa Horti, que depois de carpir se agarrou a mim com
força.
− Ai, So�! Ai, So�! São umas maganas dum cabrão, aquela Albertina e a

Julieta. Desculpe, senhor Ricardo, mas é o que elas são! Por isso é que aquela
sobrinha dela pode ir tirando o cavalinho da chuva! Se precisas de mais
alguém, eu falo com a irmã da empregada do senhor Eurico da ótica que é
muito boa moça.
Aninhei a cabeça no pescoço da Horti, que cheirava à colónia de água de

malvas de sempre e me fazia lembrar coisas boas, como quando me sentava
ao seu colo enquanto ela batia um ovo com açúcar durante tempos sem �m
até me fazer uma gemada ultracremosa.
− Tu queres é motivos para ir à ótica do senhor Eurico...
Ela não respondeu à provocação, abraçou-me e deu-me vários beijos

seguidos, até que a minha �lha se fartou de não ter atenção e desatou num
berreiro.
Fomos para a sala para eu dar de mamar, a Horti fez-me algumas perguntas

sobre os meus planos e depois decidiu que tinha de ir à rua. Precisava de ir
às compras para nos fazer o almoço e passar na calhandreira da Julieta a
dizer umas verdades das boas.
Assim que ela saiu, um Ricardo muito satisfeito por o melodrama

alentejano ter terminado sentou-se ao meu lado no sofá.
− Acho que conseguimos ter os apartamentos dos anexos prontos daqui a

três ou quatro meses.
Fingi-me surpresa.
− Conseguimos? Nós os dois?
Inclinou a cara de lado antes de me falar num tom condescendente.
− Claro. Não posso deixar-te fazer isto sozinha. Só hippies é que te

alugavam os apartamentos. Precisas de alguém com sentido de estética para
pôr um travão nas tuas tendências para �ores, cores garridas,



marroquinarias e berloques.
Ri-me mais de contentamento do que da piada. Agradava-me muito que ele

�zesse parte do meu projeto.
− Ah! Ah! Ah! Combinado. Vai ser bom contar com a ajuda do senhor

arquiteto de gostos �nos para equilibrar as minhas tendências hippies
pirosas...
Ele aproximou-se mais e �cou colado a mim.
Eu podia estar a imaginar coisas, porque amamentar não era propriamente

sedutor, mas pareceu-me que o Ricardo passou de brincalhão para
malicioso. O meu felino preferido sempre fora assim, mudava de disposição
muito rapidamente.
− Sim, senhora proprietária... Garanto-lhe que vai ser muito bom contar

com alguém como eu... Tenho qualidades em determinadas áreas que lhe
interessam bastante.
Fiquei indecisa se seria lícito fazer conversas maliciosas naquela situação,

mas não resisti...
− Sim, eu sei. Na decoração podia ousar um bocadinho mais. Às vezes

tanta �neza torna-se enfadonha... mas, até é bastante razoável noutras
tarefas... − Fiz uma pausa, para o deixar curioso acerca das outras tarefas em
que era bastante razoável. − Como comparar orçamentos e supervisionar as
obras...
Sorriu com uma matreirice que era só nossa e senti uma mão por baixo do

vestido, a acariciar a minha perna por cima dos collants.
− Só isso, senhora proprietária? Não se lembra de mais coisas em que sou

bastante bom?
Não reprimi uma gargalhada e pedi-lhe que se comportasse.
Ele obedeceu e depois �cou a olhar-nos, com uma expressão que era um

misto de ternura e fascínio, que me aquecia o peito e relembrava de que não
havia nada melhor do que o seu amor.
Quando a Luisinha adormeceu, levantei-me para a deitar no carrinho.
Ele veio atrás de mim, afastou os meus cabelos e percorreu o meu pescoço

com beijos.
− Ricardo está sossegado... A Horti deve estar a chegar...
Ele continuou a acariciar-me por cima do vestido, enquanto me ronronava

ao ouvido.
− Não consigo, So�. Tu és linda demais...



Numa última tentativa de fazer o mais correto, fugi para a porta enquanto
me ria do seu despropósito. Ele alcançou-me e fechou a porta à minha
frente.
Senti os seus braços meigos à volta da minha cintura e ouvi a sua voz na

minha nuca.
− A Horti está a desancar a Julieta e depois vai às compras. Hummm...

A�nal esta mocinha vai ter sorte...
Não consegui reprimir um risinho enervado e ele respondeu puxando-me

mais para si.
− Esse risinho dá cabo de mim, So�... Não há melhor som à face da terra

que o teu risinho malandro... Era capaz de te devorar...
Virou-me para si e beijou-me. Correspondi e acariciei-lhe os cabelos,

dividida entre o deleite e o receio que a Horti chegasse.
Como sempre, ele adivinhou os meus pensamentos. Interrompeu o beijo

para tirar uma chave do bolso e piscou-me o olho enquanto a introduzia na
fechadura.
− A Horti mostrou-me onde a tua avó guardava as chaves. A senhora

proprietária tem direito de estar na sala de porta fechada. Só não pode fazer
barulho.
Sorri contra o dedo que me encostou aos lábios, saboreando toda a sua

premeditação.
Quando me abraçou, entreguei-me a ele e ao nosso amor. Um sentimento

avassalador e inde�nível, entre a pureza e a luxúria, a obsessão e a nobreza.
Era nisso em que pensava e em quanto o amava, quando o segurei com
todas as minhas forças.
Pensei que o tinha magoado porque ele se afastou para me encarar.
O Ricardo conseguia ouvir as palavras que eu não dizia mas que o meu

coração gritava.
− Eu amo-te mais, So�.
Ao �m de um período de tempo maravilhoso e impossível de quanti�car

fomos para o sofá, que ia passar a conter uma mistura das minhas memórias
doces de infância com as minhas também deliciosas leviandades adultas...
Depois de fazermos amor, �cámos enroscados um no outro e tapados com

a manta alentejana da minha avó.
− So�, não durmas... A Horti deve estar a chegar para nos fazer o almoço...
− Só mais um bocadinho...



− So�?
− Hum.
− Vamos fazer apartamentos nos anexos, mas não vamos alugar os quartos

da casa principal.
− Porquê? Os quartos da casa também davam dinheiro e temos tantos...
− Porque precisamos de privacidade e os quartos a mais vão-nos dar jeito

para receber pessoas ao �m de semana. Mudamos o conceito da guesthouse
para apartamentos privados. Já estudei o assunto, temos espaço para fazer
cinco estúdios. Estive a pensar usarmos apenas matérias-primas da região e
cimento afagado. Vamos apostar num conceito mais exclusivo e mais
charmoso.
Adorei que ele quisesse ter privacidade comigo e receber pessoas ao �m de

semana, mas não queria que transformasse a minha casa num projeto
elitista e inacessível às pessoas comuns.
− Eu não quero que os apartamentos tenham preços proibitivos. Quero que

venham pessoas normais e tragam as crianças...
O Ricardo riu-se das minhas preocupações.
− E vão vir, So�. Mas tens de ter lucro, não é? Tens de ter um negócio

sustentável e liquidez para manter a propriedade bem conservada.
Rendi-me à minha inexperiência.
− Sim... Tens razão... E como é que se fazem essas contas? – Lembrava-me

vagamente de conversas que tinha ouvido sobre investimentos e arrisquei a
resposta. – As propriedades têm de render cinco por cento do seu valor por
ano não é?
O Ricardo olhou-me divertido com a minha tentativa de parecer entendida

no assunto e organizou-me os cabelos revoltos. Eu aproveitei para me
aconchegar melhor nele e na manta grossa. Estava no céu e não me iria
levantar tão cedo...
− Não te preocupes que eu trato dessas contas. Aliás, o melhor é nem te

debruçares nesse assunto nem assinares absolutamente nada sem me
mostrares primeiro. A tua falta de sensatez em questões �nanceiras é
absoluta, ninguém acreditaria nas coisas que consegues assinar... − Suspirou
e beijou-me a testa. − Não vamos voltar a falar sobre esse assunto! Que
grande estupidez que isso foi! Nem sei o que me passou pela cabeça...
Não resisti a pensar que a sua estupidez me tinha feito sofrer como nunca

imaginei, mas também me tinha empurrado para outro continente onde



conheci a Zubaida, fui feliz, mudei o destino das mulheres raptadas pelo
João Rodrigues e engravidei...
Se nos tivéssemos reconciliado eu podia ter engravidado dele, ou não.

Jamais o poderia saber, o que fazia com que o meu cérebro estranho se
sentisse agradecido pela sua estupidez e por toda a dor que me in�igiu, pois
sem ela não haveria o milagre que dormia no carrinho, alheia às complexas
divagações da sua excessivamente pensadora mãe...
O Ricardo interrompeu os meus devaneios interiores e falou-me com a

mesma boa disposição de antes de se lembrar do acordo de divórcio.
– Anda. Temos de nos vestir que a Horti deve estar a chegar.
Não me ia vestir. Estava a meio do meu ritual de apreciação da satisfação

interior pós-love a que ele ignorantemente costumava chamar de preguiça.
Ainda por cima, ele tinha-mo interrompido com a história de não querer
que eu alugasse os quartos da casa principal, que depois tinha derivado nos
papéis que eu tinha assinado e levado os meus pensamentos para paragens
complexas.
Precisava de fechar os olhos e �car um bocadinho sem pensar em nada...
− Eu sou a dona da casa. Posso estar fechada à chave onde quiser e dormir

a meio do dia...
Fez força para nos levantar aos dois e usou o seu tom de defensor das boas

maneiras.
− Sim, és a dona da casa, mas imagina que a Horti regressa com a irmã da

outra para a conheceres. Quando a Horti perguntar por ti tens de abrir a
porta e não podes estar nua enrolada numa manta. Pelo menos veste-te...
Desisti do meu ritual de contemplação interior e abri os olhos.
− Tantas saudadinhas que eu já tinha dessa tua mania das aparências...
Olhou-me muito sorridente, admirado com a minha a�rmação.
− A sério?
Fiz uma expressão descontente e muito sisuda antes de lhe responder.
− Não.
Não me contive, passava demasiado tempo com adolescentes, achava graça

às suas brincadeiras e gostava de as imitar.
A piadinha custou-me caro, fui destapada e tive de me defender enquanto

ria à gargalhada. Levei dois açoites, e sob ameaça de mais, fui obrigada a
admitir que tinha muitas saudades de tudo e mais alguma coisa na sua
pessoa...



O que era absolutamente verdade.



3 de março de 2018

A minha mãe chegou com o Vasco no dia seguinte. Tinha vindo para Beja
movida por curiosidade e preocupação, não ia resolver nenhum assunto a
um sábado e assim que �cámos sozinhas interrogou-me sobre o que se
passava entre mim e o Ricardo.
Eu não sabia exatamente o que «se passava». Contei-lhe que ele se tinha

despedido, que ia ajudar-me a fazer estúdios charmosos com matérias-
primas da região e que não queria que eu alugasse os quartos da casa, para
«termos» privacidade e «recebermos» pessoas ao �m de semana.
− E ele não disse mais nada, So�?
Eu própria também gostava que ele tivesse clari�cado melhor o que queria

dizer, mas a minha natureza fugidia incapacitava-me de o questionar.
− Disse-me que o seu coração era meu.
A minha mãe achou a a�rmação interessante e quis esmiuçar o contexto

em que tinha sido proferida.
Fiz-lhe a vontade com um meio sorriso.
− Estávamos na cama, a seguir �zemos amor e foi fantástico.
Ela não �cou satisfeita com a resposta, adotou a sua postura desaprovadora

subtil até o Ricardo lhe pedir para o acompanhar aos anexos depois de
almoço e a seguir foram beber um café à pastelaria Central.
Eu declinei o convite para dar de mamar enquanto via um �lme de

espionagem com o Vasco, que resolveu atormentar-me no intervalo.
− Que situação é esta entre ti e o Ricardo? Ele vai �car cá a viver contigo?
Tinha de mudar o rumo enervante daquela conversa.
− Não sei. Olha lá, por falar em relações, a Amélia ligou-me a queixar-

-se de que acabaste com ela, na altura exata em que ia recusar uma proposta
de trabalho no Dubai.
O Vasco soprou e fez um gesto de negação.
− Não acabei com ela... Achei que era melhor darmos um tempo para ela

pensar melhor no assunto... A Amélia é uma miúda muito inteligente e é
uma excelente oportunidade.
Fiz um esgar de desacordo em relação aos seus argumentos.
− Se a Amélia é muito inteligente porque é que resolveste decidir por ela?



Porque é que te adiantaste? Tens medo de que ela escolha a carreira e voltes
a passar o que passaste com a Camila? Tinhas dezassete anos, Vasco. Vê se
cresces!
Percebi-lhe a irritação por tocar no assunto Camila, a sua paixão

adolescente, que o enlouqueceu de amor e o fez trabalhar até ter dinheiro
para a passagem para Cabo Verde, onde seriam felizes para sempre se não a
tivesse encontrado a trabalhar no hotel do pai do novo namorado.
− Lá estás tu... Não tem nada que ver com a Camila!
− Claro que tem, depois da Camila nunca mais te entregaste a ninguém.

Devias ir a um psicólogo...
O Vasco fez uma careta de desprezo pelo meu conselho.
− Não preciso de um psicólogo! Só quero o melhor para a Amélia e acho

que �car cá é um desperdício...
Fiquei perplexa com aquele raciocínio.
− E �car sem ti? Não será um desperdício?
Pensou durante breves momentos antes de fazer o seu sorriso gozão.
− Não é assim muito...
Não admitia que ninguém falasse assim sobre o meu irmão, nem ele.
− Vasco! Tu és muito melhor do que essa versão que imaginas de ti! Tenho

uma ideia para pores �m a essa questão mal resolvida que paira sobre os
teus relacionamentos. Vai até Cabo Verde, para veres a Camila e perceberes
que ela não é a oitava maravilha do mundo. Com sorte, ela já está
divorciada, dão umas quecas e apercebes-te de que não é assim tão fora de
série! Tu é que eras inexperiente e te deslumbraste. Depois voltas e dás-te
valor.
Olhou-me muito divertido com o meu discurso.
− Tu é que devias ter ido para psicóloga, mana. Também recomendas sexo

terapêutico aos teus alunos adolescentes? No meu caso, já vens tarde...
O grande sacana ia levantar-se, mas eu agarrei-o pela camisola.
− Como é possível, Vasco? Tu nunca mais voltaste a Cabo Verde...
No fundo, ele estava com vontade de me contar...
− Ela agora é mulher do �lho do dono de uma cadeia de hotéis. Tem

bastante dinheiro para gastar e vem muitas vezes a Portugal para fazer
compras...
Fez a sua cara de anjo de quando fazia asneira da grossa e eu vi o �lme

todo.



− São sempre experiências bastante boas. Não sei se são fora de série...
Estava explicado porque é que ele nunca tinha assentado com ninguém.
− Então, ela andou a trair o marido contigo este tempo todo... E tu traíste a

Amélia?
Recostou-se no sofá e respirou fundo.
− Depois de estar com a Amélia foram só duas vezes. Ainda não tínhamos

nada muito sério, mas sim, traí-a e foi foleiro...
Vi culpa e arrependimento na forma como falou. Tinha-se portado mal,

mas era meu irmão e �quei com pena dele.
− A Amélia ama-te. Se lhe contares a história da Camila e como te afetou,

acho que ela te perdoa. Eu pressinto que vocês vão �car juntos...
Ele fez um «Hum» a desvalorizar os meus pressentimentos e sorriu na

direção da sobrinha.
− Ela não se cansa? É uma autêntica bezerra esfomeada! – Acariciou-lhe

uma mãozita antes de continuar. − Vou ter saudades desta bezerrita.

O Vasco e a minha mãe foram-se embora nesse mesmo dia ao �m da tarde.
O Ricardo �cou, mas não me disse por quanto tempo nem quais eram os

seus planos.
Eu também não lhe perguntei. Vivi em modo Carpe Diem até terça-feira à

noite, quando ele anunciou que precisava de ir para Lisboa no dia seguinte.
Esforcei-me para agir com naturalidade, enquanto me torturava

mentalmente com diferentes cenários onde a palavra «pensão» fosse
incluída. Quase não dormi e aproveitei para sair do quarto assim que a
Luisinha acordou às sete da manhã.
Aconcheguei-a no carrinho e liguei o rádio da sala, para tentar abstrair-me

do sofrimento que os meus pensamentos me causavam.
Não funcionou. A minha angústia cresceu para níveis tão insuportáveis que

quase desejei que ele não tivesse vindo comigo para Beja.
Fingi que comi enquanto tomávamos o pequeno-almoço, em silêncio e

constrangidos, até que me levantei e lhe disse que me ia arranjar.
Ele também se levantou.

− Preciso de falar com o meu pai. Tenho projetos para acabar e vou honrar
todos os compromissos que �z.
Receei que ele se estivesse a precipitar e depois se arrependesse.



− Ricardo, se calhar devias pensar melhor antes de te despedires assim de
repente...
Olhou-me contrariado e respondeu-me decidido.
− Já pensei muito. Quero estabelecer-me por conta própria, começar do

zero, fazer trabalhos diferentes e ter poder de decisão. Para o meu pai vou
ser sempre um miúdo, não um colega que ele tem de respeitar. Pedi-lhe
vezes sem conta para não contratar a Benedita e ele não me ligou nenhuma,
porque o pai dela tinha tocado no assunto e se não a convidasse ia esfriar as
relações entre as famílias... Agora, depois da conversa que eu tive com ela, as
relações entre as famílias não esfriaram, congelaram de�nitivamente.
Não compreendi o motivo para as famílias congelarem as relações. Ele

tinha defendido a Benedita e consolou-a quando eu me vim embora com o
tio António.
− Claro que não esfriaram, Ricardo. Eu vou �car a má da �ta sozinha. Tu

vais continuar a ser o homem dos sonhos dela. Basta fazeres-lhe um
bocadinho de conversa que ela �ca toda satisfeita contigo outra vez.
Olhou-me com uma expressão grave.
− Tenho a certeza de que não. – Fez uma pausa e o seu olhar endureceu. −

Ela queria fazer queixa de ti à polícia, ameaçou que te ia processar. Eu tive
de a convencer a não o fazer.
− Como é que a convenceste?
Transformou-se noutro homem, duro e prepotente.
− Disse-lhe que pensasse muito bem antes de ir para tribunal fazer

acusações contra a minha mulher, porque os advogados do meu avô iam dar
cabo dela, fazê-la passar por uma maluca, rejeitada e vingativa.
Abri a boca de espanto sem conseguir articular uma palavra.
− Depois, acrescentei que nunca mais na vida se ousasse referir à Luisinha

de outra forma que não fosse Luísa Soares de Almeida, e que jamais se
atrevesse a espalhar calúnias sobre a minha família. Além de ser ostracizada
pela minha mãe, os advogados do meu avô iam processá-la por difamação e
ainda lhes ia juntar o Manel, que é pior do que eles e sempre teve um
fraquinho por ti.
Olhei para ele em choque, assombrada não só com o teor do discurso, mas

também com a severidade com que proferia as palavras. Por um instante,
quase tive pena da Benedita.
Enquanto me recompunha, o Ricardo mudou o tom implacável para o de



felino sabido.
− Há outras maneiras civilizadas de resolver os assuntos...
As suas palavras giravam em loop contínuo no meu cérebro... Não

conseguia decifrar se ele as teria dito apenas para ameaçar a Benedita, ou se
seria algo de�nitivo. Estava a agonizar com a dúvida, mas como sentia muito
medo de sermos rejeitadas, o melhor que o meu coração arisco me deixou
fazer foi aquela a�rmação.
− A Luisinha não se chama Luísa Soares de Almeida. – Acrescentei

rapidamente enquanto lhe sorria. − Chama-se Luísa CARVALHO
MENDONÇA Soares de Almeida.
O Ricardo retribuiu o sorriso, passou os braços à minha volta e levantou-

me colada a si até �carmos com os narizes à mesma altura, um gesto meigo
que ele repetia desde a primeira vez que o fez, no dia em que começámos a
namorar.
− Eu sei, fui eu que lhe escolhi o nome quando a registrei como minha

�lha.
Numa torrente interminável de pensamentos felizes, imaginei o nosso

futuro com a Luisinha, vi-a a gatinhar, a dar os primeiros passos em direção
ao Ricardo, a aprender a andar de bicicleta e a jogar ténis com ele... A meio
das minhas fantasias, o meu cérebro multipensador e com uma grande
tendência para me fazer sofrer, lembrou-me de como seria difícil viver com
uma omissão tão grande.
− Acho que vamos ter de lhe dizer um dia, Ricardo. Quando ela for

crescida... Eu não vou conseguir guardar um segredo assim de uma pessoa
que amo tanto. Sabes como eu sou...
Baixou-me com carinho e segurou-me na cara com as duas mãos, os seus

olhos eram dois faróis verdes que me guiavam para casa.
− Eu sei exatamente como tu és, So�a Soares de Almeida, a minha mulher

e a minha So�. Prometo-te que vou ser um pai tão espetacular, que quando
lhe contares, vai ser um pormenor que não vai fazer diferença.
O Ricardo cumpria sempre as suas promessas.
Senti uma alegria in�nita que me transbordava do peito. Abracei-me

àquele homem como não havia outro, escondi-me dentro do seu peito e não
reprimi as lágrimas.
Ele envolveu-me com ternura e beijou-me entre a raiz dos cabelos e o canto

do olho, aquele sítio onde só ele me beijava e que era seu, assim como eu. E a



minha �lha.
Senti-me amada, feliz, possessiva e com as emoções descontroladas.
− Vou �car contigo para sempre.
Deu-me mais beijos e depois segredou-me ao ouvido, num tom ternurento

e emocionado.
− Acrescenta «amo-te» e «marido adorado» antes do «para sempre».
Re�z porque era tudo verdade, ao mesmo tempo que ele me aconchegava

no seu peito.
− Amo-te, marido adorado, para sempre.



Ninguém é feliz para sempre

O Ricardo tinha saído de casa há três dias e oito horas.
Não nos zangámos de repente. Foi progressivo.
Ao longo dos últimos meses, subtil e gradualmente, os momentos de tensão

começaram a prolongar-se e a desgastar-nos.
A culpa era minha, mas também era dele, porque já devia saber que eu não

conseguia controlar-me quando queria verdadeiramente algo.
Adorava a minha vida na província. O meu negócio de alojamento local

corria bem e comprámos um monte para reconstruir perto de Santa Clara.
Tinha conseguido colocação para meio horário a dois quilómetros de casa,
ia para as aulas de bicicleta e os meus alunos eram uns queridos.
A minha vida era muito boa, mas para mim não era su�ciente e o meu

marido não compreendia o meu desejo de mais.
Eu também não sabia explicar-lhe porque não conseguia ser como ele,

grata e feliz, mas a verdade é que o tanto que tinha ainda não me chegava.
Era o que eu sentia, e nunca fui boa a �ngir.
Os confrontos começaram amenos e num registo semicarinhoso, mas com

o tempo foram crescendo de tom e diminuindo na tolerância à opinião do
outro.
Na noite anterior a ele ter saído de casa, depois de termos posto a Luisinha

a dormir, atingimos o auge da discórdia.
Eu acusei-o de ser intransigente e déspota, ele retribuiu acusando-me de

ser irresponsável e egoísta.
Ele queria deixar nas mãos de Deus.
Eu recusava-me a �car à espera de outro milagre extremamente

improvável. Tentei convencê-lo argumentando que a Luisinha também
queria muito um irmão. Um irmão que poderíamos ter facilmente com
óvulos de dadora e a tempo de ainda partilharem brincadeiras.
Ele replicou que o que a Luisinha não queria, de certeza, era �car sem a

mãe.
Perdi a calma, gritei-lhe que estava farta de o aturar mais à sua

intransigência e que era insuportável viver com alguém que queria sempre



fazer tudo à sua maneira.
Ele respondeu-me num tom mais baixo mas igualmente acusador.
− Pois é! Eu que o diga, So�.
Fiquei furiosa e respondi sem pensar.
− Tens bom remédio.
Arrependi-me logo a seguir, virei-lhe as costas porque tive medo da

resposta e fui para o quarto a bater os pés para marcar a minha revolta.
Esperei por ele para fazermos as pazes, mas o Ricardo �cou no escritório

até muito tarde e acabei por adormecer.
Na manhã seguinte, quando me levantei ele já estava vestido. Ia sair mais

cedo porque precisava de antecipar uma reunião para depois ir para Lisboa.
Fui ter com ele à cozinha e deixei a Luisinha a escolher a roupa, certamente

uma toilette com que eu não concordaria. Era um mistério para mim, que
uma mãe boho como eu pudesse gerar uma �lha disco, viciada em brilhos e
lantejoulas.
Perguntei como se me fosse indiferente, a olhar para a máquina onde ele

estava a fazer o café.
− Ainda voltas hoje?
Era comum ele �car a dormir em Lisboa quando precisava de lá ir em

trabalho. Tínhamos alugado a casa do Restelo para ajudar a �nanciar as
obras no monte, mas a mãe dele estava sempre preparada para nos receber.
Naquele dia, o facto de não regressar podia ter um signi�cado diferente.
Respondeu-me com uma neutralidade que combinava com o meu falso

desinteresse.
− Não. Vou �car uns dias. Acho que nos vai fazer bem a ambos um tempo

para pensar. Eu sei para onde nos leva este caminho que começámos ontem
e não quero voltar a percorrê-lo.
Despediu-se da Luisinha, entretanto vestida com uma blusa cintilante e

uma saia de tule. A ela deu-lhe vários beijos, seguidos de um abraço longo e
apertado. A mim só me deu um beijo, ao de leve e com pouca emoção.
Quando a minha �lha foi mostrar à Horti a toilette que ia poder levar para

o infantário, passou-me a indiferença e ataquei-o.
− Fazes bem em ir para Lisboa, Ricardo. Aqui não há Urban, nem as

estagiárias são tão atiradiças...
Percebi que todos os músculos da sua face se contraíam. A neutralidade

condescendente também lhe passou, respondeu-me num tom baixo mas



muito contrariado.
− Isso era tão completamente escusado, que nem me vou dar ao trabalho

de te responder.
Fiquei a ver a carrinha desaparecer, depois sentei-me no alpendre e senti-

me doente, como se me faltassem órgãos e estivesse a esvaziar-me por
dentro.

Depois dessa manhã tínhamos trocado mensagens cordiais sobre a
Luisinha, ele tinha ligado para falar com ela e nada mais.
Telefonei à minha mãe a contar que ele me tinha deixado. Ela ilibou-o

completamente e recriminou-me apenas mim. Se o Ricardo não queria ser
pai com óvulos de dadora porque eu quase tinha morrido com a eclâmpsia,
eu não tinha o direito de o obrigar. Ela própria também achava muito
arriscado eu engravidar outra vez e que devia era agradecer aos céus pelo
marido que tinha...
Após três dias e oito horas sem ele, comecei a achar que ela podia ter razão.
Eram quatro e meia da tarde quando percebi que não ia aguentar mais e

decidi render-me.
Chamei a Luisinha para falar com o pai, fomos para o escritório e liguei-

lhe.
Atendeu-nos do carro. Estava a conduzir e parecia satisfeito.
− Olá, Luisinha... Como está a minha boneca linda?
Fiquei a apreciar a conversa entre os dois enquanto ela lhe contava como

tinha pintado um crocodilo com as mãos no infantário. A meio da
descrição, a traidora ouviu a música dos seus desenhos animados preferidos,
despediu-se rapidamente e correu para a sala.
Hesitei sem saber o que dizer. Só sabia que queria continuar a ouvi-lo...
− A Luisinha queria contar-te mais coisas, mas ouviu a música da Lady Bug

e esqueceu-se.
Gritei na direção da nossa sala para a Luisinha voltar, ela não me obedeceu

e �quei sem saber o que dizer.
− Não faz mal, So�. Deixa-a ver os desenhos animados. Depois falamos.
Impedi-o de desligar com uma tirada suplicante.
− Espera. Volta para casa. Não te vou infernizar mais o juízo para

engravidar. Ficamos só com a Luisinha se queres assim.
Respondeu-me num tom paternalista, que quase me deu vontade de dar o



dito por não dito.
− É muito sensato da tua parte aperceberes-te dos riscos que corres numa

nova gravidez e decidires �carmos só com a Luisinha.
Eu não tinha decidido �car só com a Luisinha, só queria que ele voltasse

para casa.
− Tenho a certeza absoluta de que não me ia acontecer nada. A gravidez da

minha �lha foi muito atribulada do princípio ao �m. Agora ia ser uma
gravidez supertranquila... A minha tensão não ia subir nada, nadinha.
Garanto-te.
Falou-me num acento bem-disposto e como se já estivesse à espera da

minha retaliação.
− Já que voltaste a tocar no assunto, deixa-me dizer-te que os médicos não

partilham dessa tua opinião. Corres mais riscos do que as outras mulheres
de voltares a ter uma pré-eclampsia ou uma eclâmpsia, mesmo que �ques
calma a gravidez toda.
Ouvi o barulho de um carro a estacionar na nossa rua. Devia ser a

holandesa que estava para chegar. Ela podia esperar um bocadinho lá fora a
apreciar a arquitetura da casa. Aquela conversa era muito mais importante
do que a avaliação da Marit sobre a rapidez do check-in.
− Os médicos sabem lá! Eles empolam tudo, para as pessoas não

arriscarem e eles não terem chatices. Eu sei que não me ia acontecer nada,
mas não quero zangar-me mais contigo. Aceito a tua decisão.
− Estás muito sensata e madura, So�. Nunca imaginei ver-te a aceitar assim

as minhas decisões... Pergunto-me quanto tempo será que vão durar essas
tuas tréguas? Quanto tempo irá passar até voltares à carga, para me fazeres
mudar de ideias e fazer-te a vontade?
Rimos juntos, o Ricardo conhecia-me melhor que eu própria...
− Algum tempo. Não sei...
A hóspede devia estar à procura da porta e eu tinha de desligar.
− Tenho uma holandesa lá fora. Já te ligo outra vez, pode ser?
− Pede-me outra vez para eu voltar. Gostei muito dessa frase.
Ele ia voltar...
− Volta para casa! Tenho de ir ver da chata da holandesa! Amo-te!
Corri leve até à porta e quando a abri não vi nenhuma hóspede. Vi o meu

marido, com um molho de miosótis na mão. Tinha-me trazido as �ores do
nosso casamento e que simbolizavam o amor verdadeiro.



Agarrei-me ao seu pescoço, enrolei as pernas à volta da sua cintura e beijei-
lhe a cara toda. Se a Marit entretanto chegasse, comentaria que os an�triões
da Aljana Guesthouse eram muito desinibidos nas suas demonstrações de
afeto.
A an�triã também era muito dada a dizer exatamente o que pensava.
− Não posso acreditar! Podia não me ter comprometido a deixar-te em paz

com os óvulos de dadora que tu voltavas à mesma! Fui tão precipitada!
O Ricardo segredava-me palavras ternas e segurava-me ao colo enquanto

recebia os meus beijos. Quando me baixou, afastou-se e olhou-me com
seriedade.
− Falei com a doutora Silvana. Vais começar a fazer aspirina antes de

colocares os embriões e quando engravidares vais ser seguida pelo doutor
Joaquim Turcifal, um especialista em hipertensão na gravidez que ela
recomendou. Também já falei com ele.
Depois de um momento em que não consegui mexer-me de tão surpresa

que estava, colei-me ao seu peito.
− Estou tão feliz! Eu quero muito ter outro �lho. Amo-te tanto!
Abraçou-me e senti-me nas nuvens...
− Sabes, Ricardo, os médicos aqui em Beja também devem ser bons...
Ouvi-o suspirar, libertou-me e encarou-me com uma expressão

preocupada.
− Vou ser seguida pelo doutor Joaquim Turcifal. Está decidido.
Usei o meu tom de professora ajuizada para o tranquilizar. Ele sorriu-me

com ternura, colocou a mão em concha no meu rosto e olhou-me com todo
o seu amor.
− Eu continuo com medo de que te aconteça alguma coisa, So�. Nem

consigo imaginar... mas não vou impedir-te de realizares os teus sonhos.
Quero que sejas feliz.
Retribuí o olhar, a sentir-me a mulher mais afortunada do Universo.
− Eu também quero que sejas feliz.
Acariciou-me a face e aproximou os lábios dos meus num beijo suave, que

depois evoluiu para outros, que se prolongaram até a holandesa chegar...



12 de dezembro de 2021

Festa de aniversário dos 4 anos da Luisinha

A minha �lha estava radiante, a rodopiar no vestido de Rapunzel que a avó
Madalena lhe tinha oferecido.
Cruzei os braços por cima da minha barriga saliente, eu também me sentia

bastante bonita com o meu vestido de malha, que realçava as formas das
minhas vinte semanas de gravidez.
Encarei a minha mãe com uma expressão desaprovadora.
− Obrigadinha, mãe. Ela vai querer levá-lo para o infantário e vamo-nos

zangar todas as manhãs nas próximas três semanas.
A avó Madalena riu-se e desvalorizou as minhas razões.
– Deixa a menina vestir o que ela quiser para a escola. Ainda é pequenina,

não faz mal.
Senti-me profundamente injustiçada com aquela a�rmação.
– Não acredito! A mim não me deixavas usar o casaco de camurça com

franjas que a Vicky me trouxe de Madrid, mas a menina pode ir mascarada
de princesa!
A minha mãe não se sentiu nada atingida pela minha crítica e bateu palmas

à vénia desengonçada da neta.
− Esse casaco era pavoroso! Parecias uma pequena apache que tinha fugido

da reserva! Este vestido de princesa é lindo!
Perdoei-lhe a falta de gosto porque precisava dela para fazer pinturas

faciais. O Ricardo já estava a transformar os meninos em homens-aranha,
mas as meninas estavam à espera da avó pintora para lhes fazer borboletas e
�ores.

A «minha Zubaidinha», que já estava da minha altura, tinha chegado a
Portugal uma semana antes e também estava presente. Andava feliz da vida,
a �ngir que era responsável e que entretinha os colegas da Luisinha, quando
na verdade o que estava a fazer era incitar um jogo de futebol selvagem, cuja
única regra era chutar sem objetivo com o máximo de força possível.
Estava a fazer com que me destruíssem os tomateiros, que me enchiam de

orgulho mas que ela achou «fraquitos» assim que os viu. Dei-lhe um grito a



pedir cuidado com as minhas plantas, e pela primeira vez na minha vida,
compreendi a má vontade da minha mãe em relação ao meu querido cão
Fizz, um exímio desenterrador das suas hortenses.
Transferi o dinheiro para a Zubaida viajar nos mesmos voos que a Rita

Melo, que tinha vindo passar o Natal com a irmã e fazer os exames de
seguimento do seu «nódulozito resolvido».
A Zubaida tinha uma conta no Moza Banco, eu e a Rita também éramos

titulares e funcionava como uma espécie de «bolsa de estudos» desde que
lhe �z a primeira visita surpresa três anos antes. Custou-me muito deixar a
Luisinha com a minha mãe durante dez dias inteiros, mas a Zubaida estava a
cobrar-me sem piedade e eu sempre tive di�culdade em argumentar com
ela.
Adorei rever os lugares e as minhas pessoas de Moringane, a começar na

minha miúda-maravilha e a acabar na minha querida amiga Hermínia, que
�cou muito feliz quando con�rmou que eu não tinha �cado coxa.
Avaliou o Ricardo de cima abaixo. Ato contínuo, segredou-me ao ouvido,

demasiado alto, que ele tinha aspeto de ser bom no djokdjoko conforme eu
lhe tinha con�denciado. Ignorou a minha apertadela no braço e aconselhou-
me ainda mais alto para eu não voltar a ser uma besta. «Toma conta dele e
vigia melhor as tuas vizinhas.»
Escusado será dizer que o meu marido simpatizou imediatamente com a

desbocada da Hermínia.
Chegámos num sábado, o Ricardo já tinha reservado um carro de aluguer

no aeroporto e fomos diretos à casa da Zubaida. Primeiro, porque eu estava
a explodir de saudades, segundo, porque ela jamais me perdoaria se me
encontrasse com outra pessoa antes dela.
Desatou a correr quando me viu e deliciei-me com o seu sorriso, mais

quente que o sol da sua terra. Estava mais alta e com as trancinhas mais
compridas, mas os olhos continuavam iguais, os mais vivos que existiam em
todo o continente africano.
Colou-se a mim como uma lapa durante todo o tempo que lá �quei, até

faltou um dia às aulas e foi connosco passear a Namaacha, à Igreja de Nossa
Senhora de Fátima e à cascata, onde eu suspeitava que tinha engravidado da
Luisinha, algo que o Ricardo não precisava de saber.
Também foi connosco a Maputo para lhe abrirmos a conta, e eu prometi-

lhe solenemente na igreja da Polana que a iria visitar todos os anos.



Aquele era o primeiro ano em que não ia cumprir a minha promessa,
porque o Ricardo não queria que me afastasse do especialista em
hipertensão, muito menos simpático do que a Dra. Margarida.
Resolvi não argumentar com o Ricardo e convidei a Zubaida para vir

passar comigo as férias grandes de Moçambique. A minha Zubaidinha tinha
concluído a oitava classe com notas excelentes, era um bichinho competitivo
e orgulhoso, que me enchia de admiração e me tinha conquistado com as
suas ganas in�nitas que nunca a deixavam �car para trás.

O Alex era uma presença frequente na nossa casa e também compareceu.
Apesar de ter seguido as minhas instruções na compra de uma T-shirt da
Adidas tamanho 14 para lhe oferecer, assim que viu a Zubaida �cou
estupefacto com a sua altura e fez-lhe uma grande festa.
A Luisinha apercebeu-se de que o «tio Alex» estava muito sorridente a falar

com a Zubaida, �cou cheia de ciúmes e veio reclamar a atenção que lhe era
devida como aniversariante.
Ele rodopiou-a no ar como ela gostava e depois ofereceu-lhe as suas

pendas, um peluche em forma de cão e também um �o de ouro muito
especial, com uma medalha da Nossa Senhora de Fátima que eu reconheci
imediatamente. Fiquei com os olhos húmidos ao voltar a ver o meu querido
amuleto. Tinha-me sido oferecido pela minha avó Luísa no meu décimo
terceiro aniversário, fora o meu bem mais precioso durante quase vinte anos
e nunca o tirei do pescoço até que o ofereci ao Alex, no dia em que o
abandonei em Moringane.
A Luisinha recebeu as pendas cheia de entusiasmo e depois entregou-mas

para eu guardar. Ela gostava muito do tio Alex, mas estava
entusiasmadíssima com a festa. Quando uma amiguinha a chamou para
brincar, desatou a correr e deixou-nos sozinhos.
Subitamente, a meio da nossa conversa descontraída sobre os negócios de

alojamento local nas redondezas, o Alex �cou muito sério.
− O Ricardo é bom pai, não é?
Imaginei que o motivo por trás da pergunta era assegurar-se de que a

Luisinha não teria uma infância como a sua.
− Sim. O Ricardo é muito bom pai. É calmo, carinhoso e paciente. Podes

�car descansado.
Fiz-lhe um sorriso tranquilizador, com o intuito de o sossegar em relação



ao que eu achava que eram as suas preocupações.
O Alex �tou-me com os olhos brilhantes.
− Eu sempre estive descansado, So�a, muito. Queres saber porquê?
Fiquei à espera que ele me esclarecesse. Ele fê-lo num tom de troça e com

um sorriso a condizer.
− Porque a mãe da Luisinha é muito protetora, não hesita em usar gás

lacrimogénio ou desatar à dentada, e tem uns tomates que vão daqui até à
China.
Dei uma gargalhada com a imagem de eu ter tomates e de os mesmos

chegarem até à China. As piadas brutas do Alex continuavam a ter o condão
de aceder a uma parte palerma do meu humor, que mesmo que tentasse não
conseguiria reprimir.
Ele manteve a postura brincalhona, pôs a mão dentro do casaco e tirou

uma pequena lata preta.
− Por falar nisso, toma lá outra coisa destas. Nunca achei que isto pudesse

servir para alguma coisa até te ver em ação.
Gesticulou a imitar o que devia ter sido a minha �gura, a morder o braço

do João Rodrigues. Parecia um cão a mastigar um osso.
Abanei a cabeça, aquela era a quinta lata que ele me dava.
− Alex, para! Nunca mais usei gás lacrimogénio na vida e tu dás-me latas,

umas atrás das outras! Só tenho uma gaveta na secretária com chave e já não
cabe lá mais nada... Não vou voltar a precisar. Tu resolveste a questão.
Abri os olhos com uma expressão grave, para que compreendesse que a

questão era a existência do João Rodrigues.
Fez uma careta de desacordo e falou-me no mesmo tom que tinha usado

em Moringane, quando me obrigou a decorar os seus dois números de
telefone.
− Nunca se sabe quem mais pode ter �cado irritado contigo... Além disso,

não faz mal estares prevenida, algum dos teus hóspedes pode armar-se em
parvo. Tens também a Sig Sauer nessa gaveta?
O Alex tinha conseguido que eu tivesse uso e porte de arma, supostamente

com base no facto de eu ter impedido um negócio de crime organizado e
sido sequestrada, ou então porque alguém lhe devia um favor, como o nerd
que entrou na base de dados do Ministério da Saúde e viu a minha consulta.
Ofereceu-me uma pistola Sig Sauer Mosquito quando a Luisinha tinha oito

meses. Ao princípio hesitei por ser contra os meus ideais paci�stas, mas



depois aceitei porque achei que seria emocionante aprender a disparar. E foi,
muito mesmo! Adorei ter aulas de tiro com o Alex e acertar com balas
verdadeiras nos alvos de cartão.
− Os meus hóspedes portam-se bem, Alex. O pior que pode acontecer é

abusarem do vinho que ofereço como presente de boas-vindas e cantarem a
noite toda. Acho que não posso desatar aos tiros para se calarem! Acabava
com o meu negócio no momento em que eles escrevessem isso nos
comentários, para não falar da questão de ir presa...
Respondeu-me num acento �rme de quem não estava a brincar.
− Isso depois resolve-se. Se eles não tiverem uma arma, dispara para os

joelhos, mas se te sentires ameaçada não hesites, apontas logo para o peito
ou para a testa como te ensinei. Nenhum juiz que olhe para ti vai pensar que
não agiste em legítima defesa.
Não podia acreditar naquele conselho, como se fosse uma atividade banal

andar aos tiros às outras pessoas.
Acenei como se estivesse completamente de acordo com ele.
− Okay, tens razão, da próxima vez que um hóspede me chatear por causa

da velocidade do wi-� vou fazer isso, Alex. Não acho normal as pessoas
virem de férias e estarem preocupadas com velocidades de Internet. Um tiro
na rótula vai ensinar-lhes a dar valor ao sossego e a não se preocuparem
tanto com o tempo que demoram a abrir os emails!
O Alex riu alto, o que me fez sentir muito satisfeita pela nossa

cumplicidade e voltar ter o pressentimento reconfortante de que nos
conhecíamos de outras vidas...

Quando parou de rir �cou outra vez pensativo. Pôs as mãos nos bolsos e
parecia estar a escolher as palavras...
− Lembras-te de quando me disseste, no hotel em Maputo, que achavas que

eu seria um bom pai?
Assenti e contive a respiração, enquanto ele ganhava ânimo para avançar.
− Disseste isso porque já estavas grávida ou porque achavas mesmo?
Engoli em seco, a pensar no desgosto que o Ricardo teria se o Alex

decidisse reclamar a paternidade da Luisinha.
− Achava, mas agora já não acho. − Fiz uma pausa antes de concluir com

con�ança. − Agora tenho a certeza absoluta de que ias ser um bom pai, um
pai estupendo e fora de série.



Fiquei com lágrimas nos olhos a pensar no Ricardo enquanto o Alex me
sorria, muito satisfeito com a minha resposta.
− Bem, se tu tens a certeza... é capaz de ser verdade. – Respirou fundo e fez

um gesto com os ombros de quem precisa de aliviar a tensão muscular. –
Vou ser pai. Quer dizer... vou ser pai outra vez.
Abri a boca de espanto e depois atirei-me ao seu pescoço.
− Oh, meu Deus, que maravilha! Fico tão contente que tenhas decidido ter

uma família... Conta-me tudo!
Já tinha descon�ado ao ver a sua interação com a Zubaida, mas naquele

momento, soube que o Alex estava feliz.
− Não foi bem uma decisão. A Carolina teve uma amigdalite e o médico

receitou-lhe um antibiótico que deve ter cortado o efeito da pílula...
− A mãe chama-se Carolina? Como é que se conheceram? Há quanto

tempo é que estão juntos? Porque não me contaste nada antes?
O Alex fez-me uma careta, divertido com o bombardeamento de

perguntas.
− Sim, chama-se Carolina. É mãe de um miúdo que anda lá no ginásio e

estamos juntos há vários meses...
Mantive a minha atitude questionadora e ele viu-se obrigado a continuar.
− Ela veio falar comigo para se justi�car de duas mensalidades atrasadas.

Disse-me que era trabalhadora-estudante, estava a acabar o curso de
veterinária, tinha pago as propinas da universidade e emprestado dinheiro à
irmã. Perguntou-me se podia pagar só uma mensalidade e depois
compensar a restante no mês seguinte. Contou-me que o �lho era vítima de
bullying na escola por ser tímido. Ela achou que pô-lo no jiu-jitsu ia ser bom
para aprender a defender-se e estava a funcionar.
Impedi-o de parar a história por ali.
− Então, e depois, Alex?
− Ia dizer-lhe que sim. Só que como não sou um gajo muito simpático, ela

achou que eu não ia deixar o miúdo continuar a treinar e não foi de modas.
Tirou um anel de ouro que tinha no dedo e espetou-me com ele em cima da
secretária. Se ela não me pagasse eu podia �car com o anel que tinha
herdado de uma tia, mas o �lho continuava a ir às aulas três vezes por
semana. Aquela é uma mãe-galinha também, faz tudo e mais alguma coisa
por aquele miúdo.
Tentei imaginar como seria a Carolina, que tinha conquistado o meu



Serendipity.
− E...
− E... Eu achei-lhe piada. Quando acertou as mensalidades, vi a morada

dela na �cha de inscrição do �lho e levei-lhe o anel a casa... − Fez um ar de
malandro demonstrativo de que as suas intenções ao ir a sua casa não
tinham sido muito inocentes. − Quando o Lourenço me viu à porta �cou
todo empolgado, quis que a mãe me convidasse para jantar e as coisas
aconteceram...
A Carolina tinha muita sorte, só esperava que ela �zesse por merecer um

homem tão extraordinário como o Alex...
− Que idade tem o Lourenço?
− O Lourenço tem oito anos e a Carolina tem vinte e nove. Ela criou-o

sozinha e ajuda uma irmã mais nova que também está na universidade. O
pai morreu quando elas eram pequenas, a mãe abandonou-as e foram
criadas por uma tia.
Se o Universo os tinha juntado, era porque ela o merecia.
A Carolina era como o Alex, uma pessoa protetora e especial que também

tinha superado uma infância difícil.
− Mas agora ela tem-te a ti, e o Lourenço tem um personal trainer de jiu-

jitsu... Aposto que ele te adora?
Assentiu com um sorriso rasgado e percebi que o enteado era muito

importante para si.
− Sim. O Lourenço é muito �xe. Sabes que me perguntou se eu me

importava que me chamasse «pai» quando estivéssemos sozinhos? Eu disse-
lhe não me importava, claro, nem sozinhos nem acompanhados...
Fiquei comovida, por imaginar a cena e pelo orgulho com que ele ma

contava...
− Agora não me chama outra coisa! Havias de o ver, a chegar ao ginásio de

peito feito e a perguntar pelo pai. Vais gostar dele... E acho que também vais
gostar da Carolina...
Repreendi-o alto, num misto de entusiasmo e revolta.
− Eu já gosto dela. Muito! Porque é que não me contaste isto quando te

liguei? Se não fossem quatro horas de viagem, obrigava-te a ires buscá-los!
Era verdade, eu gostava muito da Carolina por estar a fazê-lo feliz, mesmo

sentindo uma pontinha extremamente egoísta de ciúmes.
− Já sabem se é menino ou menina? Já escolheram nomes, Alex?



− Ainda não sabemos porque ela só está grávida de três meses. Se for
menino vai ser José como o pai dela, se for menina... – Interrompeu-se e
piscou-me o olho. – So�a.
Fiquei estupefacta e vieram-me lágrimas aos olhos. A�nal, mesmo sem nos

relacionarmos romanticamente, eu continuava a ser importante para si,
assim como ele também seria para sempre uma das minhas pessoas
preferidas.

A Luisinha apareceu no momento em que nos abraçávamos outra vez.
Tinha interrompido a brincadeira, porque se lembrou de que não tinha
mostrado ao tio Alex as decorações de princesa que a avó Pi lhe tinha
oferecido. Ele �cou muito lisonjeado por ser o alvo das suas atenções no
meio de tanta animação e mostrou-se muito interessado no candeeiro da
princesa Aurora.
Quando iam a caminho de casa de mão dada, não resisti a meter-me com

ele.
− Boa sorte, Alex. Espero que não vomites com tanto cor-de-rosa. É bom

para te começares a habituar, se em vez de um José vier uma So�azinha a
caminho...
O Alex parou de andar, pegou na Luisinha ao colo e viraram-se os dois

para mim. Ela enrolou os bracitos no seu pescoço e disse-lhe algo ao ouvido
que o fez sorrir.
Depois, encaram-me ao mesmo tempo, com os rostos colados e um brilho

trocista muito parecido no olhar.
− Eu gosto muito de cor-de-rosa, So�a, cor-de-rosa é a minha cor

preferida.
Respondi-lhe em pensamentos, maravilhada com o quadro.
E eu gosto muito de ti, Alex. Obrigada por tudo meu querido Serendipity. Sê

feliz.



Praia da Luz, onde tudo começou

EPÍLOGO

Agosto.
Férias.
Praia da Luz.
Dias inteiros na praia rodeada pelas minhas pessoas preferidas...
Como nada na vida é perfeito, o que até tem alguma graça e faz parte, estou

bastante enjoada, de uma maneira como não �quei em nenhuma das
minhas gravidezes anteriores, nem da minha �lha Luisinha nem do meu
�lho Ricardinho.
Estou sentada numa cadeira baixa em frente ao nosso toldo, a �xar o

horizonte, como o Fred me recomendou antes de ir à procura do António.
O meu a�lhado costuma desaparecer durante bastante tempo. Suspeitamos

que uma menina loura com catorze anos, que está no toldo 125, seja a
responsável por ele se evaporar.
Eu e a Joana já o tentámos seguir uma vez. Não nos orgulhamos da nossa

decisão, mas não resistimos e ignorámos as críticas dos sensatos Fred e
Ricardo, armados em defensores da privacidade na adolescência.
Foi extremamente embaraçoso, porque apesar dos nossos esforços para nos

mantermos ocultas, o António despistou-nos entre as gaivotas de aluguer e
um catamarã, com uma técnica de evasão digna de um agente secreto.
Das duas uma, ou ele é sobredotado e vai ser recrutado pela Mossad antes

de fazer 16 anos, ou eu e a Joana perdemos muitas qualidades.
Quando desistimos de o encontrar e fomos comer um gelado, concluímos

que a segunda hipótese era a mais provável. No entanto, por inúmeras
razões, jamais o poderíamos admitir aos nossos maridos.
Dissemos-lhes que tínhamos reconsiderado e desistido de espiar o

António. Foi a Joana que falou porque eu iria atrapalhar-me toda, mas a
forma como acenei foi muito convincente.

A minha segunda gravidez foi muito tranquila, exatamente como eu tinha
previsto.
Estive ótima até às 38 semanas, quando comecei a sentir umas leves



contrações. Liguei ao Dr. Joaquim e ele disse-me que era normal, como o
bebé se mexia bem não precisava de me preocupar e podia esperar pela
consulta dois dias depois.
Fiquei descansada e �z a minha vida normal, incluindo ir dar aulas e ajudar

os meus alunos com a nossa horta biológica.
O que eu não esperava, e me preocupou bastante, foi a minha bolsa

amniótica ter rompido de repente, quando eu estava agachada entre as
couves portuguesas e os espinafres selvagens.
Os miúdos perceberam que a «stôra arrebentou as águas» e entraram em

histeria. Disse-lhes que se acalmassem, mas houve uma aluna que não me
ouviu e telefonou para o 112, porque a «stôra nã pode ter o mocinho aqui na
horta».
Fui para o hospital de Beja de ambulância com uma colega muito querida,

que me elogiou pela minha compostura e me contou detalhadamente o
parto do seu Ruben, frisando bem a parte de ter tido dores lancinantes em
que pensou que se ia partir em duas.
Felizmente, não lhe prestei muita atenção, porque tentava acalmar

telefonicamente um Ricardo fora de si, que queria que o �lho nascesse com
o Dr. Joaquim Turcifal.
Os bombeiros disseram-me logo que o senhor arquiteto podia «tirar o

cavalinho da chuva», porque o hospital da área era o de Beja e era para lá
que me iam levar.
Descansei-o na medida do possível e prometi-lhe que se o bebé estivesse

bem iríamos para Lisboa de carro, mas assim que cheguei ao hospital de
Beja decidi que ia lá �car.
Logo que entrei na urgência uma enfermeira reconheceu-me e abraçou-se a

mim de lágrimas nos olhos.
− Nã posso... Ai que alegria ajudar a nascer um bisneto da senhora Luísa

Carvalho. Ai, uma senhora tã boa que melhor não podia haver...
A seguir apareceu uma médica amorosa que eu conhecia de vista e tinha

sido colega de liceu da minha mãe.
− Ainda hoje tenho na sala uma aguarela linda que a sua mãe me ofereceu

quando me casei...
A médica amorosa ainda estava a falar quando chegou uma auxiliar que

também �cou muito entusiasmada com a minha presença.
− Ai, a neta da senhora Luísa, que parecida que é com ela, mesmo assim ca



cara toda inchadita... Ai, que até arrepia.
Senti-me protegida e envolvida por uma bem-querença que não sabia se

iria ter no hospital privado. Foi por isso que não quis sair de Beja, não
porque estivesse com medo de que o bebé nascesse no caminho, que foi o
que disse ao Ricardo. Coisas estranhas de cérebros femininos que não eram
passíveis de explicação.
A visão do meu �lho acabado de nascer foi inesquecível.
Quase tão inesquecível quanto a imagem do Ricardo com o �lho ao colo, a

pedir a Deus que o protegesse sempre, de sorriso embevecido e olhos
brilhantes.
Estiquei a mão para acariciar o meu bebé e depois o braço do meu marido.

Quando lhe toquei, ele olhou-me com um afeto profundo e uma intensidade
que me deixaram extasiada.
− Obrigado por este dia, So�. – Inspirou fundo e deixou sair uma lágrima

sem pudor. − É o dia mais feliz da minha vida.
Resolvi brincar com ele, para me distrair de como me tinha comovido até à

medula e parar de chorar.
− E ainda temos mais dois embriões congelados.
Encarou-me com uma ternura que não acabava...
− Sempre terrível, a minha So�... − Depois voltou-se de novo para o nosso

bebé. − Vais adorar a tua mana Luisinha, ela está ansiosa por te conhecer e
por receber o vestido da princesa Aurora que anda a pedir desde o Natal...
Tinha-me esquecido completamente de que o Ricardinho iria trazer uma

prenda à mana...
− Oh! Não, Ricardo! Porque é que cedeste!? Ela qualquer dia não tem

roupa normal! Já não aguento mais tule e brilhantes!
Aquele sorriso matreiro envolvia-me como um manto de luz que me

acariciava a alma.
− Como assim? Já não aguentas mais tule e brilhantes, So�?! Ainda temos

dois embriões congelados...

O primeiro desses embriões não evoluiu para uma gravidez, mas o segundo
sim, uma gravidez muito desejada, que ia nas dez semanas e me fazia
vomitar quase todas as manhãs.
O Ricardo queria fazer algo para me ajudar, foi por isso que acedi quando

decidiu ir buscar-me uma água das pedras ao café Papaia, apesar de já ter



tentado outras vezes e não funcionar.

Desviei o olhar do horizonte para a nossa Luisinha, embrulhada em duas
toalhas e sentada no colo do avô Afonso, que a esfregava para a aquecer. A
minha �lha estava com os lábios roxos e a tremelicar, porque a avó Pi se
tinha distraído a conversar à beira-mar com o Ricky e o Sílvio. Enquanto os
três debatiam qual era o melhor roo�op em Lisboa para beber um gin a ver o
pôr do Sol, a minha �lha e o �lho deles, o Hasaki, dois anos mais velho do
que a Luisinha e o seu melhor amigo, �caram dentro da água gelada mais de
uma hora.
A minha �lha é também uma índia, uma quarta versão igual às três

primeiras, apenas melhorada com umas sardas cor de caramelo irresistíveis
no nariz e nas maçãs do rosto.
Continua a ser a neta preferida do meu sogro, não tendo sido destronada

nem pelo meu Ricardinho nem pelo meu sobrinho Vicente, o primeiro �lho
do Diogo. O lugar da Luisinha está mais que conquistado e a predileção é
mútua.
Todos os �ns de semana em que ela não está com os avós, saem do meu

telemóvel para o do avô Afonso, vídeos atrás de vídeos em que ela é a
protagonista. A maioria são recitais de piano, que ela quis aprender
encorajada por ele, mas também lhe manda saraus de ballet e de hip hop,
vestida com a toilette adequada e �lmados pela Horti, a sua outra grande fã.
Talvez por só ter tido meninos, o tio Afonso apaixonou-se pela Luisinha

assim que a conheceu.
Quando ela começou a andar, ele passava horas com ela, todo curvado e a

segurar a chatinha pelas mãos, que lhe exigia passeios a puxar-lhe as calças
assim que descobriu que ele era uma presa fácil.
No dia em que a Luisinha fez um ano, eu devia estar a olhar para eles com

cara de pateta quando a tia Pi me falou ao ouvido.
− É mesmo assim, o meu Afonso. Incapaz de resistir a uma linda

bastardinha...
Fiquei sem reação, indecisa se ela se referia apenas à Luisinha, o que seria

muito desagradável e não estava de acordo com o trato carinhoso que a tia
Pi tinha para a minha �lha.
Ela olhou-me de lado com um sorriso travesso.
− Não se faça de desentendida que eu sei que sabe. A minha mãe contou-



me a sua conversa com o meu «tio» António. Sempre achei que entre nós
não haveria meias-verdades e não me enganei.

O meu irmão Vasco sentou-se ao meu lado. Veio passar a semana connosco
porque tinha saudades dos sobrinhos, principalmente do Ricardinho, que o
venera à conta das brincadeiras loucas que acabam quase sempre com os
bonecos todos estropiados.
Era suposto ele ajudar-me e tomar conta do sobrinho, mas em vez disso

está a apreciar o facto de ele destruir os castelos de areia que umas
amiguinhas da Luisinha tentam fazer.
Olhou para as patifarias do Ricardinho cheio de orgulho e sorriu muito

satisfeito.
− Este puto é mau como o facadas! Saiu igualzinho a mim...
As suas palavras relembraram-me o atarefado Dr. Álvaro da clínica de

Maputo, onde descobri que contra todas as probabilidades estava grávida.
«Tudo está bem quando acaba bem, e as crianças são de quem chamam

pai.»
Eu iria mais longe, as crianças não são só de quem chamam pai, são de

quem as cria e as mima, não importa se não são legítimas ou biológicas ou
nenhuma das duas.
− Não o deixes ser assim, Vasco. Levanta-te e vai zangar-te com ele!
O Vasco fez-me uma careta, desiludido por não o deixar desfrutar das

diabruras do sobrinho igual a si, que ele sabia que não tinha nascido dum
óvulo meu.

Dois meses depois da conversa que tivemos em Beja, a Amélia mudou-se
para o Dubai e o Vasco percebeu que tinha de se libertar da sombra da
Camila.
Quando ela lhe enviou uma mensagem por WhatsApp, ele respondeu-lhe

que não voltasse a mandar mensagens nem o procurasse mais.
Três semanas depois, a Camila apareceu no café Surfada, cheia de olheiras e

a arrastar duas malas enormes.
O Vasco estava de costas para a entrada, a montar um sistema de

arrumação para pranchas de surf. Ouviu os saltos da Camila baterem no
chão de madeira, virou-se para informar a futura cliente de que ainda não
estavam abertos e �cou estupefacto a olhar para ela.



− O que estás aqui a fazer? Pedi-te para não me procurares mais. Vai-te
embora, a sério. Não temos mais nada para falar, Camila. É que nem te
quero ouvir...
Ela largou as malas ainda com a etiqueta da TACV. Tinha aberto mão de

muita coisa para desistir à primeira falta de cordialidade.
− Vi no Facebook que estavas a recrutar colaboradores e preciso de um

emprego.
O Vasco apercebeu-se de que ela estava diferente, magra e mal-encarada,

como se não comesse nem dormisse há algum tempo. Parecia muito nervosa
e a esforçar-se para não desmoronar.
Podia tê-la tratado melhor, mas o meu irmão tinha passado a vida toda à

espera dela, tinha-lhe custado muito decidir esquecê-la e não quis recuar.
− Não tenho nenhuma vaga para ti.
Ela deve ter visto nos olhos dele que valia a pena insistir.
− Ainda nem viste o meu currículo!
− Eu não preciso de ver o teu currículo porque o conheço de cor, Camila.

Vai-te embora e deixa-me em paz.
Ela avançou desa�adora na sua direção.
− Não, não conheces o meu currículo. Não sabes o que é levantares-te às

cinco da manhã antes de ir para a escola para regar a porcaria da horta, nem
sabes o que é comer cachupa pobre ao jantar durante anos a �o.
O Vasco �cou a olhar para ela sem responder. Ele não sabia nada sobre

sacrifícios matinais em hortas caseiras nem sobre falta de variedade de
comida, isso era um facto.
− Mesmo assim, Vasco, ter falta de muita coisa não é tão mau como estares

com uma pessoa e amares outra.
Sobre isso o Vasco sabia bastante, mas o seu orgulho não lhe permitia dizê-

lo.
− E o teu marido?
Ela �xou o olhar no dele antes de responder.
− Deixei-o.
Ele podia ter corrido para ela, podia tê-la abraçado, mas essa não era a

natureza do meu irmão.
Cruzou os braços e olhou-a de cima a baixo.
− Acabou-se a boa vida, foi? Está bem, podes �car com o emprego. Faço-te

um contrato à experiência por três meses.



Ela sorriu timidamente, sem perceber muito bem o que um contrato por
três meses signi�cava. Ele não lhe sorriu de volta e falou-lhe autoritário.
− Não sei se tens muitos motivos para estares feliz, Camila. Aviso-te já de

que não te vou pagar horas extras e vais fazer muitas.
A Camila conhecia-o bem e soube ler-lhe no rosto exatamente em que é

que ele estava a pensar.
− Muitas horas extra?
Ele acenou impassível. Ela caminhou a distância que lhe faltava e encostou-

se ao peito do português que a amava desde os 17 anos.
Encarou-o com os mesmos olhos negros com pestanas compridas que o

tinham deslumbrado na ilha do Sal.
− Mal posso esperar para começar...
Tiveram de sair do Surfada, para não serem apanhados em �guras menos

próprias pelos senhores que estavam a montar os eletrodomésticos da
cozinha, para acabarem a ser apanhados pela minha mãe, quando chegou a
casa depois de almoçar com o meu pai no restaurante.
A Camila foi uma grande mais-valia para o Surfada, era muito mais

organizada do que o Vasco e sabia uma receita de cachupa rica que era ideal
para os sur�stas reporem as energias. A cachupa da Camila, o hambúrguer
duplo à Kelly Slater do Vasco, o carisma descontraído do casal e o ambiente
acolhedor, �zeram do Surfada paragem obrigatória tanto para locais como
para os turistas.

Ao ver o meu irmão levantar-se, a Camila juntou-se ao Vasco e levaram o
Ricardinho para fazer um castelo à beira-mar.
Vi o Ricardo pouco depois, a caminhar na minha direção com o seu passo

atlético e a garrafa de água gasei�cada na mão.



Como me acontecia sempre, senti que o ar entre nós se modi�cava antes de
ele me tocar, acariciar-me o rosto e beijar-me naquele sítio meu que
escolheu para si, entre o canto do olho e a raiz dos cabelos.
A nossa vida na província assentava-lhe na perfeição, estava cada vez mais

charmoso, com a barba por fazer e os cabelos claros desarranjados.
Ele apercebeu-se do meu estado contemplativo, sorriu-me daquela forma

que era só nossa e os seus olhos verdes como não havia outros lançaram-me
um olhar pleno de emoções boas que me aqueceu o peito.
Ajoelhou-se ao meu lado, acariciou a minha barriga com um gesto terno e

apontou para o meu umbigo.
− Quando saíres daí vamos ter uma conversa muito séria. Isto não se faz à

minha So�.
Nunca me chamou outra coisa senão «minha So�» e é exatamente como

me sinto.
Sua, desde aquela noite em que me chamou So� pela primeira vez,

precisamente na praia em cuja areia os meus pés tocam, onde o vento é
Norte, a água fria e o amor para sempre.



A PALAVRA DOS LEITORES



«O �nal é... como um pequena martelada no coração. Não é um �nal. É
apenas o desfecho mais do que esperado para uma história que não termina
aqui. Somos apenas espectadores daquele momento, daquilo que a So�a nos
quer contar. E todas somos como a So�a. Balançamos entre a razão e o
coração.»

H����� M��������

E�������� � �������� �� B��� G���

«Eu adoro ler. No entanto, não sou de me emocionar, chorar ou revoltar.
Nem de �car presa ao livro depois de o acabar, coisa que, excecionalmente,



aconteceu com este. Estava na reta �nal cheia de calor e não deixei ninguém
falar comigo. Terminei o livro e disse “como assim?”»

A������ M����

«A Terceira Índia é o primeiro livro da autora Iris Bravo e devo dizer que é
fenomenal! Quem vai sair magoado desta história tão linda é o leitor porque
apela às emoções e aos obstáculos do dia-a-dia de um casal que não
consegue ter um �lho.»

A�� T����� B��������

L������� G��� B����

«Pronto, e é isto. Quando adoro um livro, dou-lhe cinco estrelas. Neste
caso, cinco inesperadas estrelas e muita admiração pela autora, que se estreia
assim na �cção nacional com uma promessa de talento inegável!
Elogio a escrita em si, o ritmo irrepreensível do romance − algo muito

difícil quando se escreve −, e sobretudo os diálogos. Não é fácil escreverem-
se diálogos com naturalidade, a Iris soma muitos pontos nessa área. Fez-me
rir, comoveu-me. Fez-me torcer realmente pelas personagens, e é sempre
ótimo quando um autor manipula os nossos sentimentos. Também de
louvar o retrato psicológico de todas as suas personagens; �éis a si próprias,
com atitudes e até maneirismos no falar muito distintos. Parece uma coisa
mínima, mas quantos livros li de autores ditos consagrados, portugueses, em
que não há distinção de vozes e em que as personagens são
unidimensionais?
Trata-se de uma estreia de arromba, conto estar muito atenta a outros

trabalhos da Iris, e precipitar-me para as bancas caso venha a haver uma
continuação deste romance. Apesar de a história subsistir por si própria,
parece-me que temos material de sobra para uma continuação igualmente
emocionante.
Que orgulho neste tipo de descoberta!»

C���� C������ L�������

E��������

«De Portugal a Moçambique, este livro está repleto de aventura, emoção e
muita sensualidade! Quero felicitar a minha colega Íris por trazer para a



literatura um tema pouco abordado mas que traz sofrimento a muitas
mulheres: a infertilidade.»

S����� P������

B������������

«Adorei. Não conseguia parar. Sonhei com a história durante a noite. E,
agora, vou ter de fazer um luto doloroso, até que a continuação seja lançada.
Resumindo, as personagens estão muito, muito bem construídas (e são

muitas o que não é fácil). Há uma protagonista que é um símbolo da
coragem no feminino, mas ao mesmo tempo irritante de pretensiosa, o que a
torna um ser humano, no fundo. E os diálogos são fantásticos. Cheios de
vida. Com maneirismos. Com distinção de vozes. Um trabalho de escrita
sublime. Despretensioso. Bonito.
Senti-me em Moçambique. Amiga da So�a. Saí do sofá por momentos e dei

por mim a querer ler e saber mais sobre temas tão atuais e de extrema
relevância, que aqui surgem contados de uma forma simples, mas que
conduz à re�exão.
Adorei.
Obrigada, Iris. Foi uma experiência de leitura daquelas que aconchegam e

sinto-me extremamente orgulhosa por ter vindo de uma autora portuguesa.
Só prova que há por aí talentos escondidos que apenas esperam, tantas vezes
pacientemente, a abertura de uma porta.»

S����� A���� V����

���������



Para ficar a par de todas as novidades e receber todas as nossas ofertas

especiais inscreva-se já no nosso clube de leitores:
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